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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Em Janeiro 2017 a ADVID foi reconhecida como Entidade Prestadora do Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Este reconhecimento resultou da candidatura 

apresentada em parceria com a CAP, com intuito de desenvolver serviços que contribuam para um 

melhor  cumprimento das normas aplicáveis às explorações agrícolas, nos aspectos relativos à Condicionalidade, 

Segurança no Trabalho, Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e o Ambiente (Greening), Manutenção da Superfície 

Agrícola, Medidas de Protecção à Qualidade da Água, Utilização Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos e 

Medidas ao Nível da Exploração Agrícola.  

Em 23 de Fevereiro de 2017, em cerimónia pública presidida pelo Primeiro-Ministro de Portugal, foi reconhecido, 

pelos Ministérios da Agricultura, da Economia e do Planeamento e Infra-estruturas, o Cluster da Vinha e do Vinho e 

a ADVID como sua Entidade Gestora. Este reconhecimento, agora de âmbito nacional, traz mais responsabilidades à 

ADVID, nomeadamente como plataforma de dinamização da transferência de tecnologia e conhecimento, como 

entidade de articulação entre as empresas e as entidades do sistema científico e promotora de acções que visam 

definir continuamente prioridades no âmbito da investigação. 

Em Abril de 2017, a ADVID assumiu um lugar de vogal na Direcção da CAP, após a respectiva eleição de uma nova 

Direcção desta confederação, para o triénio 2017-2020. 

Em Julho de 2017 a ADVID viu o seu trabalho de 35 anos, na promoção da sustentabilidade do sector vitivinícola, ser 

recompensado, com o Prémio Gulbenkian 2017- Sustentabilidade atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Neste ano, este Prémio deu especial destaque à temática da redução da pegada ecológica e teve como objectivo 

distinguir pessoas singulares ou pessoas colectivas sem fins lucrativos que exercessem a sua actividade em Portugal 

e se tivessem distinguido na defesa e promoção da sustentabilidade dos recursos naturais.  

Em Outubro de 2017 apresentou candidatura ao Prémio Nacional de Agricultura, tendo sido distinguida com este 

Prémio na categoria de Associação. 

A 19 de Outubro de 2017 decorreu a primeira reunião do Conselho Técnico da ADVID. O Conselho Técnico procedeu 

à eleição do Presidente, tendo considerado a importância de haver também um Vice-Presidente, pelo que elegeram 

o Prof. Dr. Tim Hogg e o Prof. Dr. António Mexia, respectivamente como Presidente e Vice-Presidente. Desta 

reunião saiu reforçada a importância da cooperação entre as diversas Universidades Portuguesas e a necessidade de 

maior interacção entre a Academia e as Empresas, nomeadamente ao nível dos doutoramentos/programas 

doutorais, organização de open days para jovens Investigadores e criação de Grupos de Trabalho. 

Em Novembro de 2017, na continuidade das responsabilidades com o sector vitivinícola português no que respeita 

ao desenvolvimento do conhecimento, a ADVID submeteu uma candidatura para reconhecimento do Laboratório 

Colaborativo - CoLAB Vines&Wines -  rede entre empresas e unidades de investigação que pretende explorar novas 

dimensões do conhecimento para criar e vender novos produtos e serviços, com alto valor acrescentado, criando 
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emprego de qualidade.  Esta candidatura, promovida pela ADVID, tem como parceiros a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), a Universidade do Porto (UP), o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade 

de Lisboa, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Escola Superior 

de Biotecnologia (ESB) da Universidade Católica Portuguesa. 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2017: 

1. Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas  

A. Alterações Climáticas 

• Dourozone; 

• Portal ADVID WebSig; 

• Avaliação do impacto da aplicação da rega deficitária; 

• Avaliação do impacto da aplicação de Biochar nos parâmetros fisiológicos da videira; 

• Avaliação do impacto da aplicação de bioinoculantes (bactérias e fungos micorrízicos) na videira; 

• Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação. 

 

B. Zonagem do Potencial Vitícola 

• Cloudmapper - Plataforma de processamento e disseminação de dados georreferenciados com base na 

Cloud. 

 

C. Racionalização da Vinha de Encosta 

• ROMOVI - Plataforma Robótica para Vinha de Encosta. 

 

D. Avaliação da Aptidão Enológica  

Foram apresentadas 2 candidaturas ao Interreg Sudoe (INNOFERM e WINEUP), não tendo sido contudo, aprovadas 

para financiamento 

 

E. Biodiversidade Funcional em Viticultura 

• Infra-estruturas ecológicas na protecção biológica de conservação contra pragas da vinha na RDD; 

• Parceria Europeia para a protecção da biodiversidade em viticultura.  

 

F. Preservação da Biodiversidade Genética das Castas 

• Acompanhamento dos campos de selecção clonal; 

• Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz; 

• Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas. 
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G. Produção Sustentada em Viticultura 

• Base de dados climática; 

• Aplicação de modelos de desenvolvimento de pragas e doenças na RDD; 

• Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada (Scaphoideus Titanus Ball); 

• Previsão do potencial de colheita - Método Polínico; 

• Parcelas de referência; 

• Desenvolvimento de um Modelo de fenologia para a vinha da RDD; 

• Projecto Winetwork – Network for the exchange and transfer of innovative knowledge;  

• WETWINE - Projecto de cooperação transnacional para promover a protecção e a conservação do 

património natural do sector vitivinícola na Zona SUDOE; 

• VINOVERT - Vin, Compétitivité, Politiques environnementales et sanitaires des entreprises - 

Accompagnement vers la mise en place de methodologies ; 

• CSInDouro - Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) em viticultura 

de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro; 

• Impacto do modo de produção na qualidade dos solos da Região do Douro; 

• Estabelecimento de parceria para desenvolvimento de investigação na área das tecnologias aplicadas à 

protecção da vinha; 

• Colaboração com a Universidade da Califórnia e a APHIS (EUA) num ensaio de feromonas para 

monitorização da traça-da-uva; 

• Colaboração com a Plant and Food research (Nova Zelândia), Universidade da Califórnia e APHIS (EUA); 

• Colaboração com o Pesticide Action Network (PAN). 

 

H. Desenvolvimento de Competências - Formação 

• Formação Modular para Empregados e Desempregados – formação financiada no âmbito do POISE FSE. 

 

Através da Promoção de Projectos Complementares - Pela divulgação da abertura de concursos e respectivos 

incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola. 

Através da Animação e Dinamização da Rede bem como da Comunicação e Disseminação do Conhecimento – Para 

a dinamização das actividades do Cluster da Vinha e do Vinho apresentámos uma candidatura ao POCI SIAC Redes 

e outras Formas de Parceria e Cooperação, a qual foi aprovada e está em desenvolvimento desde 1 de Outubro. 

Pretende reforçar as parcerias e cooperação para promover a inovação e transferência de tecnologia, 

internacionalização, economia circular, reforçar a inserção do cluster em redes internacionais de conhecimento e 

colaboração com entidades congéneres e reforçar as acções estruturantes e demonstradoras em domínios 

inovadores no âmbito do sector vitivinícola 
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No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Workshop “Detecção Remota e 

Viticultura de Precisão - Aplicação na Região Demarcada do Douro”, com as participações do Prof. Carlos Bateira 

(Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Prof. Carlos Lopes (ISA), Prof. Ricardo Braga (ISA), Engº Fernando 

Alves (Symington, Vinhos S.A), Engº Álvaro Martinho (Real Companhia Velha) e Dr. Paulo Costa (ADVID); “Previsão 

de Produção Vindima 2017” e “Ano Vitícola 2017 – Balanço Final” com a participação da Equipa da ADVID e um 

conjunto alargado de Técnicos de Associados; o Seminário “Condições e Segurança no trabalho agrícola” com as 

participações do Dr. José Pinto Fernandes (Director do Centro Local do Douro da Autoridade para as Condições de 

Trabalho)  e Dra. Aurora Sousa, (Técnica Superior da Autoridade para as Condições de Trabalho); o Workshop 

“Plataforma de Conhecimento Winetwork” com as participações de Eng.ª Cecília Rego (ISA), Eng.ª Maria Manuel 

Mesquita (DRAPN), Eng.º Kátia Teixeira (DGAV) e Drª Héloïse Mahé (IFV) e Dr. Igor Gonçalves (ADVID); o workshop 

“WETWINE - Sistemas inovadores na gestão e valorização de efluentes vitivinícolas no Sudoeste Europeu” com as 

participações de Eng.ª Rocio Pena (AIMEN), Engº António Pirra (UTAD), Engª Anna Garfi (UPC), Engº Hernan Ojeda 

(INRA), Dr. António Afonso (APA), Engº Alfonso Ribas (INGACAL). 

 

Através do Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços 

 Assistência Técnica em PRODI e/ou BIO 

• 129 Pedidos Únicos  

• 120 Cadernos de campo 

• 241 Visitas de campo  

• 56 parcelários 

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem Assistência Técnica - 8 

 Elaboração de parcelário - 9  

 Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração -1 

 Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) - 3 

 Implantação da Vinha - 16 

 Drenagem - 4 

 Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 – Portal Web SIG para todos os Associados 

 Investimentos na Exploração Agrícola - 8 

 Apoio a ensaios - 1  

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) - 15 

 Evolução da Maturação  

• 163 amostras para análise Sumária  

• 200 amostras para análise Sumária + Fenólica + Complementar 

• 353 análises complementares (ácido málico e/ou azoto assimilável) 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos - 300 amostras 
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 Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos - 220 

amostras 

 Análise Sumária a Vinhos - 73 amostras 

 Seguros de Grupo de Colheita Vitícola - candidatura de grupo com 13 associados 

 Formação 

• 2 Acção de formação de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – 35h/acção 

• 2 Acções de formação de Manobradores de Máquinas Agrícolas – 16h/acção 

• 1 Acção de formação de Produção Integrada – 50h/acção 

• 1 Acção de formação de Agricultura Biológica – 50h/acção 

 

 Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais – No seguimento dos anos anteriores constituiu 

objectivo da ADVID reforçar a cooperação com as instituições com as quais já mantinha protocolos de parceria e 

promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de 

forma a potenciar sinergias de cooperação. 

 Assim, temos tido um papel activo junto dos Organismos decisores das politicas vitivinícolas, CCDRN, IVV, IVDP, 

DGAV, GPP, IFAP, DRAPN, DGADR, CIM DOURO e outras Entidades Oficiais, concebendo propostas que vão de 

encontro às especificidades da viticultura com especial ênfase da Viticultura de Encosta. 

Destacamos como parceiros de proximidade e realçamos a cooperação com a AEVP, CAP, IVDP, IVV, ACIBEV e 

VINIPORTUGAL e muito particularmente com o IVDP em assuntos directamente relacionados com a Região 

Demarcada do Douro. 

Reforçamos as ligações com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Europeu pelos 12 projectos 

apresentados em consórcio a diferentes programas de financiamento europeus, como referido no ponto 5 – 

Objectivos e Estratégia deste Relatório de Actividades bem como com o desenvolvimento dos projectos aprovados 

em anos anteriores nomeadamente 2015 e 2016. 

Entre as Entidades  do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Internacional, destacamos pela proximidade e 

continuidade do trabalho, Universidade da Califórnia, Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), Institut Français 

Vigne e Vin (França), Bodensee-Stiftung (Alemanha), Instituto Galego da Calidade Alimentária (Espanha), Instituto 

Politécnico Bragança, Lincoln University, Bio-Protection Research Centre (Nova Zelândia), Southern Oregon 

University (EUA) e The Australian Wine Research Institute (Austrália) e ainda pela sua participação no Conselho 

Técnico,  INESTEC, INEGI, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica, e como nova entidade parceira a Fraunhofer Portugal. 

Para acompanharmos e participarmos na definição das políticas e eventos técnico-científicos vitivinícolas, 

internacionais, nacionais e regionais mantemos participações em diferentes instituições e integramos várias 

plataformas do conhecimento, destacando-se a participação activa, nomeadamente na Rede Rural, OIV, 
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Euromontana e OILB. Destacamos ainda a adesão da ADVID como Membro ao Groupe international d'Experts en 

Systèmes vitivinicoles pour la Coopération (GIESCO), como Membro Observador ao Comité Européen des Entreprises 

Vin (CEEV) e como Membro da Parceria Portugal Clusters. 

Consideramos que trabalhámos na prossecução dos objectivos estratégicos, demos visibilidade e notoriedade à 

ADVID, enquanto ponte entre as empresas e os sistemas de investigação e inovação, no panorama vitivinícola 

regional, nacional e internacional, com consequente credibilização técnica para os produtores vitivinícolas e suas 

marcas comerciais.  

E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID com a implementação de 2 novos serviços de apoio 

à vitivinicultura e o crescimento de 22% nas vendas e prestações de serviços, relativamente a 2016. 
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE: ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, S.A. 
Representado por: João Rosas Nicolau de Almeida 
 
VICE-PRESIDENTE: COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DA VINHAS DO ALTO DOURO, S.A. 
Representado por: Pedro Silva Reis 
 
VOGAL: ROZÈS, S.A. 
Representado por: António Fernando da Cunha Saraiva 

 

DIRECÇÃO  
 
PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL CASTRO E SILVA MENÉRES MANSO 
Representado por: José Manuel Menéres Manso 
 
VOGAL: MURÇAS, S.A 
Representado por: José Luís Moreira da Silva 
 
VOGAL: SOCIEDADE VINÍCOLA TERRAS DE VALDIGEM, S.A 
Representado por: Pedro Santos Poças Pintão 
 
VOGAL: SOGRAPE VINHOS, S.A. 
Representado por: Eduardo Manuel Gomes-Helena 
 
VOGAL: W. & J. GRAHAM & C.ª, S.A. 
Representado por: João Pedro Ramalho 

 

CONSELHO FISCAL  

PRESIDENTE: NIEPOORT (Vinhos), S.A. 
Representado por: José Teles Dias da Silva 
 
VOGAL: GRAN CRUZ PORTO SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS, LDA 
Representado por: Jorge Dias 
 
VOGAL: WARRE & CA, SA. 
Representado por: Carlos Alberto Soares Caldeira 
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CONSELHO TÉCNICO DA ADVID 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Prof. Dr. Tim Hogg 
 
UP – Universidade do Porto: Prof. Dr. Jorge Queiroz 
 
ISA-UL – Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa: Prof. Dr. António Mexia 
 
UA – Universidade de Aveiro: Prof.ª Dr.ª Ivone Delgadillo 
 
UM – Universidade do Minho: Prof. Dr. Hernani Gerós 
 
ESBUC - Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica: Prof. Dr. Francisco Campos 
 
BIOCANT – Associação de Transferência de Tecnologia: Dr.ª Ana Catarina Gomes 
 
INESC-TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência: Eng.º André Sá 
 
INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial: Eng.º António 
Baptista 
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2. ASSOCIADOS 
LISTA DE ASSOCIADOS 

  
ASSOCIADOS EFECTIVOS Prats & Symington, Lda. 
 QPF - Sociedade Agrícola, S.A. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. 
Churchill Graham, Lda. Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. Quinta da Cuca, Lda. 
Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. Quinta da Formigosa – Imobiliária, S.A. 
Niepoort (Vinhos), S.A. Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 
Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. 
Rozès, S.A. Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. 
Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. 
Sogevinus Fine Wines, S.A. Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. 
Sogrape Vinhos, S.A. Quinta das Tecedeiras. Sociedade Vitivinícola, Unipessoal, Lda. 
W. & J. Graham & Companhia, S.A. Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. 
 Quinta do Crasto, S.A. 
ASSOCIADOS COLECTIVOS Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. 
 Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 
BASF Portuguesa, S.A. Quinta do Olival Velho, Lda. 
Bayer CropScience Portugal, Lda. Quinta do Osório, Lda. 
Belchim Crop Protection, Unipessoal, Lda. Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 
Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 
Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Quinta do Pôpa, Lda. 
Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Quinta do Querindelo, Lda. 
Brightmoutain Unipessoal, Lda. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Quinta do Vale da Uveira - Sociedade Agrícola, Lda. 
Casa Agrícola Horta Osório, S.A. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 
Casa de Vilarelhos, Sociedade Agrícola, Lda. Quinta dos Avidagos, Lda. 
Cockburn & Ca., S.A. Quinta Geração - Vinhos, Lda. 
Coimbra de Mattos, Lda. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 
Colinas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 
Constelação - Viticultura e Enologia, Lda. Sapec Agro, S.A. 
Douro Wine Devotion, Lda. Silva & Cosens, Ltd. 
Duorum Vinhos, S.A. Sipcam Portugal - - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 
E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Sociedade Agrícola da Quinta do Alvito, Lda. 
Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 
F. Olazabal & Filhos, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vesúvio, Lda. 
Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 
Fundação Maria Rosa de Mello e Faro Carvalho Borges da Gama & Filhos Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 
In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 
IQV Agro Portugal, S.A. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 
João Brito e Cunha, Lda. Sodivini, Lda. 
João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Sogevinus Quintas, S.A. 
João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. Symington - Vinhos, S.A. 
Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. Syngenta Crop Protection, Lda. 
José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. VCC, Unipessoal, Lda. 
José Maria Pires - Quinta Vale de Locaia, Sociedade Unipessoal, Lda. Vinoquel - Vinhos Óscar Quevedo, Lda. 
José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. Warre & CA., S.A. 
Laura Valente Regueiro, Lda Wine and Soul, Lda. 
Lemos & Van Zeller, Lda. 

 

Lima & Smith, Lda. ASSOCIADOS INDIVIDUAIS 
M. Bulas Cruz, Lda. 

 

Montez Champalimaud, Lda. Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros 
Murças, S.A. Agostinho José Figueiredo Marques 
Nova Quinta do Sagrado, S.A. Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros 
Pacheco & Irmãos, Lda. Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da Herança de 
Pagamo Meco, S.A. Álvaro Martinho Dias Lopes 
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS (continuação) Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva 
 Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio 
Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro 
Ana Rita Forjaz Teixeira Leal Fráguas Maria da Graça Lacerda de Queirós 
André Correia Cigarro Brás Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 
António Bernardo Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes 
António Caetano Sousa Faria Girão Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 
António Carlos Sobral Pinto Ribeiro Maria Mercedes Viana Pinto 
António Manuel da Costa Lima Acciaiuoli Dória Maria Natália Lameirão Monteiro de González 
António Manuel Rodrigues de Queiróz Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 
Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes 
Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 
Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 
Bertilde Botelho Elias Neuza Correia Cigarro Brás Pereira 
Carlos Manuel Botelho Pereira Dias de Magalhães Paul Douglas Symington 
Catarina Maria Alves Cosme Vicente Paulo Fernando Miranda da Silva 
César Augusto Correia de Sequeira Peter Ronald Symington 
Charles Andrew Nunes Symington Tiago Cartageno Ribeiro Lopes da Cruz 
Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 
Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas Vincent Bouchard 
Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos  
Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Van Stralen Godinho ASSOCIADOS HONORÁRIOS 
Herança de António Rodrigues de Carvalho  
Hugo Alexandre Dias Ferreira de Oliveira e Silva Acácio Manuel Poças Maia 
João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Alexandre José Pina de Carvalho 
João Fernando Dolores Pinto de Mesquita António Américo da Rocha Graça 
João Francisco Sarmento Meneses António de Vasconcelos Maia 
João Manuel Araújo dos Santos António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 
João Pereira Rebelo António J.S. de Oliveira Bessa 
Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos António Jorge Ferreira Filipe 
John Andrew Douglas Symington  António Rocha Pinto 
Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz Carlos Alberto Soares Caldeira 
Jorge Botelho Elias Charles Andrew Nunes Symington 
José Agostinho Fernandes Lacerda Christian Seely 
José Alberto Pinto de Azevedo Cristiano José Seabra Van Zeller 
José António Teixeira Martins Fernando Bianchi de Aguiar 
José Arnaldo Coutinho Fernando Luís Van Zeller 
José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros Francisco Barata Tovar 
José Correia Barrigas de Azevedo Francisco Spratley Ferreira 
José Luis Matos Rodrigues de Figueiredo George T.D. Sandeman 
José Manuel Castro e Silva Menéres Manso João Manuel M. de Almeida Barros 
José Manuel Morais Barata João Pedro Laranjeiro Ramalho 
José Maria Ramos, Herdeiros John Gordon Guimarães 
José Ramos da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de José Alfredo Pinto Gaspar 
Laura Maria Osório de Meneses Braga Coutinho e Albuquerque Nápoles José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 
Luís Batista Pinto Figueiredo, Cabeça de Casal da Herança de José Maria d’Orey Soares Franco 
Luís Filipe Correia Cigarro Brás Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 
Macário de Castro da Fonseca Pereira Coutinho Manuel Cândido Pinto de Oliveira 
Manuel da Costa Pinto Hespanhol - Cabeça de Casal da Herança de Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 
Manuel Fernandes Lebres Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 
Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Nuno d’Orey Cancela de Abreu 
Marcio Livio Duarte Lopes Nuno Pizarro Magalhães 
Maria Adelaide Pinto dos Santos Pedro Miguel Cunha de Sá 
Maria Alcina Fortes de Carvalho Peter Ronald Symington 
Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria  
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3. PARCEIROS  

3.1. Parceiros no âmbito do Cluster dos Vinhos da Região do Douro 

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. 
Adega Cooperativa de Favaios  
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto  
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A 
DRAPN - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
Ecofiltra - Sociedade de Representações, LDA 
Escola Superior Agrária, IPB 
Forschungsanstalt Geisenheim, von-Lade-Strasse 1, 65366 GEISENHEIM – Alemanha  
Geodouro 
Gistree – Sist. Informação Geográfica 
Inova-Ria 
ISA - Instituto Superior de Agronomia 
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 
IVDP - Instituto dos Vinhos Douro e Porto 
Lavradores de Feitoria 
Lincoln University - Bio-Protection Research Centre  
Maçanita Vinhos, Lda.  
Metalúrgica Progresso  
Morrisson - Couderc SARL 
Nervir – Associação empresarial 
Proenol  
Southern Oregon University  
TimacAGRO  
Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto 
Universidade de Aveiro 
University of California 
UP – Universidade do Porto 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
Vinália 
Vinideas  
Zona Verde 

 
3.2.   Parceiros no âmbito do Pacto para Empregabilidade na Região do Douro 

ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 
Agência Nacional para a Qualificação, I.P.  
CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro 
CITMAD - Centro de Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro 
DRCN – Direcção Regional da Cultura do Norte 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte  
Estrutura de Missão Douro – CCDR-N 
Fundação Museu do Douro 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
Nerba - Núcleo Empresarial Região de Bragança 
Turismo de Portugal  
 

3.3.  Parceiros no âmbito de Projectos  

Adega Cooperativa de Palmela 
Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN – Espanha) 
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC - Espanha) 
Dirección General de Agricultura y Ganadería (Gobierno de la Rioja) (AGAMELARIOJA – Espanha) 
Ecovin - Federal Association of Organic Wine Producers 
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Euroquality SARL (França) 
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA – Espanha) 
Fundación Global Nature (GNF – Espanha) 
GLOBALWINES 
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Tecnologia e Ciência. 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) - Université de Bordeaux (França) 
Institut national de la recherche agronomique  – Centre Bordeaux (INRA Bordeaux – França) 
Institut Recerca i tecnologia Agroalimentares (IRTA – Espanha) 
Instituto Francês da Vinha e do Vinho (IFV – França) 
Instituto Galego da Calidade Alimentaria – (INGACAL – Espanha) 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) 
La Unió - La Union de Llauradors I Ramaders del Pais Valencia 
Lake Constane Fundation (LCF) 
Les Vignerons de BUZET (França) 
Les Vignerons de TUTIAC- Société Coopérative Vinicole (França) 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Rapunzel Organik Tarim Urunleri  
Tekever 
Universidade de Santiago de Compostela (USC – Espanha) 
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC – Espanha) 
Viticultores Martín Codax S Coop. Galega (Espanha) 

 
 
 

4. ESTRUTURA EVOLUTIVA DOS ASSOCIADOS 

 
   Gráfico 1 – Evolução da estrutura associativa. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ass. Individuais 151 129 128 123 115 112 107 96 92 85 80 85 84 78
Ass. Colectivos 51 47 51 56 55 60 63 69 69 73 73 80 80 86
Ass. Efectivos 13 11 11 9 9 9 10 11 10 10 10 11 11 11
Quotas fixas ('000€) 128,52 111,48 113,76 104,16 102,60 105,24 107,46 118,34 113,22 114,78 114,06 127,98 123,72 130,92
Quotas varíáveis ('000€) 237,76 234,23 206,61 174,57 140,14 108,02 118,43 124,41 116,97 119,32 113,75 130,76 130,68 130,08
Quotas totais ('000€) 366,28 345,71 320,37 278,73 242,74 213,26 225,89 242,75 230,19 234,10 227,81 258,74 254,40 261,00
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http://www.isvv.u-bordeaux.fr/
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiR0_fXv57QAhVEWBQKHVUrCwgQFgg5MAM&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_national_de_la_recherche_agronomique&usg=AFQjCNF7tjvAAJHfp2TFi0f6zXLYSPEWaQ&sig2=eK5qOqEX83EFC2GdQ2-9Iw&bvm=bv.138169073,d.d24
http://www.paxinasgalegas.es/ingacal-instituto-galego-da-calidade-alimentaria-221107em.html
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5. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA  
 

Em Janeiro 2017 a ADVID foi reconhecida como Entidade Prestadora do Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Este reconhecimento resultou da candidatura 

apresentada em parceria com a CAP, com intuito de desenvolver serviços que contribuam para um 

melhor  cumprimento das normas aplicáveis às explorações agrícolas, nos aspectos relativos à Condicionalidade, 

Segurança no Trabalho, Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e o Ambiente (Greening), Manutenção da Superfície 

Agrícola, Medidas de Protecção à Qualidade da Água, Utilização Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos e 

Medidas ao Nível da Exploração Agrícola. Durante o ano de 2017 a Autoridade de Gestão do PDR2020 qualificou a 

parceria para efeitos do “Concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional para a prestação 

de serviços de aconselhamento agrícola e florestal” no âmbito da operação 2.2.1 «Apoio ao fornecimento de 

serviços de aconselhamento agrícola e florestal»” e convidou-a a apresentar proposta, a qual foi submetida em 

Junho de 2017, não havendo, contudo, ainda aprovação. 

Em 23 de Fevereiro de 2017, em cerimónia pública presidida pelo Primeiro-Ministro de Portugal, foi reconhecido, 

pelos Ministérios da Agricultura, da Economia e do Planeamento e Infra-estruturas, o Cluster da Vinha e do Vinho e 

a ADVID como sua Entidade Gestora. Este reconhecimento surge na sequência da candidatura da ADVID, em 2015, 

ao reconhecimento do Cluster da Vinha e do Vinho e das condicionantes impostas para a sua concretização, que 

levaram a que se procedesse à alteração dos Estatutos, no que concerne à abrangência territorial da acção da ADVID 

e ao papel do Conselho Técnico no seio dos Órgãos Sociais, vimos esta ambição tornar-se realidade em Fevereiro de 

2017.  

Este reconhecimento, agora de âmbito nacional, traz mais responsabilidades à ADVID, nomeadamente como 

plataforma de dinamização da transferência de tecnologia e conhecimento, como entidade de articulação entre as 

empresas e as entidades do sistema científico e promotora de acções que visam definir continuamente prioridades 

no âmbito da investigação. 

Em Abril de 2017, a ADVID assumiu um lugar de vogal na Direcção da CAP, após a respectiva eleição de uma nova 

Direcção desta confederação para o triénio 2017-2020. 

Em Julho de 2017 a ADVID viu o seu trabalho de 35 anos, na promoção da sustentabilidade do sector vitivinícola, ser 

recompensado, com o Prémio Gulbenkian 2017- Sustentabilidade atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Neste ano, este Prémio deu especial destaque à temática da redução da pegada ecológica e teve como objectivo 

distinguir pessoas singulares ou pessoas colectivas sem fins lucrativos que exercessem a sua actividade em Portugal 

e se tivessem distinguido na defesa e promoção da sustentabilidade dos recursos naturais.  

Em Outubro de 2017 apresentou candidatura ao Prémio Nacional de Agricultura, tendo sido distinguida com este 

Prémio na categoria de Associação. 

A 19 de Outubro de 2017 decorreu na Quinta do Murças, a primeira reunião do Conselho Técnico da ADVID, com a 
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presença de toda a Direcção da ADVID, da Directora Geral e dos elementos do Conselho Técnico com excepção do 

representante da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, por impossibilidade profissional. O 

Conselho Técnico procedeu à eleição do Presidente, tendo considerado a importância de haver também um Vice-

Presidente, pelo que elegeram o Prof. Dr. Tim Hogg e o Prof. Dr. António Mexia, respectivamente como Presidente 

e Vice-Presidente. Desta reunião saiu reforçada a importância da cooperação entre as diversas Universidades 

Portuguesas e a necessidade de maior interacção entre a Academia e as Empresas, nomeadamente ao nível dos 

doutoramentos/programas doutorais, organização de open days para jovens Investigadores e criação de Grupos de 

Trabalho. 

Em Novembro de 2017, na continuidade das responsabilidades com o sector vitivinícola português no que respeita 

ao desenvolvimento do conhecimento, a ADVID uma candidatura para reconhecimento do Laboratório Colaborativo 

- CoLAB Vines&Wines -  rede entre empresas e unidades de investigação que pretende explorar novas dimensões do 

conhecimento para criar e vender novos produtos e serviços, com alto valor acrescentado, criando emprego de 

qualidade.  Esta candidatura, promovida pela ADVID, tem como parceiros a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), a Universidade do Porto (UP), o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa, 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Escola Superior de 

Biotecnologia (ESB) da Universidade Católica Portuguesa.  

 

O trabalho desenvolvido para consolidar a auto-sustentabilidade da ADVID através da implementação de serviços, 

de maneira a que os fundos gerados possam, num futuro próximo, financiar as actividades de investigação e 

desenvolvimento sem a preocupação da existência de fundos públicos para a sua concretização, ainda apresenta um 

volume de negócios que não permite despreocupação, perante a ausência de candidaturas, para o desenvolvimento 

de projectos de investigação sem necessidade de financiamento.  

Este Relatório de Actividades vem demonstrar que demos mais um passo para a auto-sustentabilidade, aumentamos 

a prestação de serviços em relação a 2016 em 22%, mas ainda temos de recorrer aos diversos programas existentes 

de financiamento público para as necessidades de investigação e desenvolvimento.  

 

Assim em 2017, candidatámo-nos aos diversos programas de financiamento, nomeadamente H2020, INTERREG 

SUDOE, POCI SI I&DT Empresarial – Co-promoção, POCI SAICT IC&DT, POCI SIAC Redes e outras Formas de Parceria e 

Cooperação e PDR2020 Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos territórios rurais) e PDR 

2020 Recursos Genéticos - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Vegetais: 

 

H2020 

 Slopebot- Autonomous precision spraying for high-value crops in rough outdoor terrain; Reserva (lista de 

espera) 

 SWITCH- Sustainable Management of Soil Water Resources in Irrigated Crops of Europe and China; (não 

mereceu aprovação)  



 ADVID ▪ Relatório de Actividades e Contas 2017 

 

18 
 

 I-Vineyard - Improving European farmers’ decision capability for health and resilient viticulture. (não 

mereceu aprovação)  

 

INTERREG SUDOE 

 INNOFERM – Soluções inovadoras pra bebidas fermentadas e destiladas tradicionais das regiões do espaço 

SUDOE; (não mereceu aprovação)  

 WINEUP- Da vinha ao vinho: uma abordagem multi-ómica integrada para optimização da prática de desfolha 

e fermentação com vista à produção sustentável de uvas e de vinho na Europa num cenário de alterações 

climáticas; (não mereceu aprovação)  

 WINECYCLE SUDOE – Cooperação para a melhoria da sustentabilidade ambiental de toda a cadeia de valor 

do sector vitivinícola no espaço SUDOE; (não mereceu aprovação)  

 VINePro+ - Gestão sustentável da vinha: controle de pragas, água e solos. Práticas de protecção ambiental; 

(não mereceu aprovação)  

 AgriFLoop – Implementação de medidas de inovação na Indústria de alimentos Sudoeste Europeu. (não 

mereceu aprovação)  

 

POCI SI I&DT Empresarial – Co-promoção 

 EyesOnTraps -  Smart Learning Traps for Vineyard Health Monitorin. Promotor - Geodouro. Parceiros – 

Geodouro, Fraunhofer e ADVID. Submetida 

 CERES - Modelação das culturas da vinha e milho com técnicas de machine learning para serviço inovador 

de previsões, alertas e recomendações. Promotor – Spinworks. Parceiros: Spinworks, Universidade Nova 

de Lisboa, IPMA, Universidade do Porto, ISA, Real Companhia Velha e ADVID. Submetida 

 

POCI SAICT IC&DT 

 MetBots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em 

agricultura de precisão. Promotor – INESCTEC. Parceiros – INESCTEC, Universidade do Porto e ADVID. 

Submetida 

PDR 2020 - Operação 7.8.4. Recursos Genéticos - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Vegetais 

 Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira.  Promotor – PORVID. Submetida 

 

Para a dinamização das actividades do Cluster da Vinha e do Vinho apresentámos uma candidatura ao POCI SIAC 

Redes e outras Formas de Parceria e Cooperação, a qual foi aprovada e está em desenvolvimento desde 1 de 

Outubro. Pretende reforçar as parcerias e cooperação para promover a inovação e transferência de tecnologia, 

internacionalização, economia circular, reforçar a inserção do cluster em redes internacionais de conhecimento e 

colaboração com entidades congéneres e reforçar as acções estruturantes e demonstradoras em domínios 

inovadores no âmbito do sector vitivinícola. 
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Ainda para promover o trabalho em rede e a transferência de conhecimento, apresentamos uma candidatura à 

Operação 20.2.4 - Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos territórios rurais), «Promover a 

Inovação na Vitivinicultura» em parceria com o INEGI. Esta candidatura foi promovida pela ADVID, e ainda não foi 

objecto de decisão. 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2017: 

Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas - Em 2017 vimos ser aprovada a candidatura “Confusão sexual 

(CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) em viticultura de montanha: caso particular da Região 

Demarcada do Douro” apresentada ao PDR 2020 Grupos Operacionais, promovida pela ADVID em parceria com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Sogevinus Quintas S.A., Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro S.A., Quinta D. Matilde – Vinhos Limitada e a Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola Lda. 

Foi também aprovada a candidatura “Formação Modular para Empregados e Desempregados” apresentada ao 

POISE FSE, promovida pela ADVID com o objectivo de financiar formação adequada às necessidades dos Associados. 

Demos inicio ao desenvolvimento do projecto aprovado em 2016 no âmbito do POCI – SI I&DT, “ROMOVI.: Robô 

Modular e Cooperativo para Vinhas de Encosta” promovido pela TEKEVER. 

Continuámos a desenvolver os 2 projectos, aprovados em 2016, no âmbito do Interreg Sudoe, “WETWINE - Projecto 

de cooperação transnacional para promover a protecção e a conservação do património natural do sector vitivinícola 

na Zona SUDOE” e “VINOVERT - Vinhos, competitividade, políticas ambientais e sanitárias das empresas da zona 

SUDOE - acompanhamento da aplicação de metodologias” sendo coordenados respectivamente pelo INGACAL 

(Espanha) e Universidade de Bordéus (França). Continuámos também a desenvolver a “Parceria Europeia para a 

Conservação da Biodiversidade” financiada ao abrigo do Erasmus+. 

Demos ainda continuidade e finalização aos projectos Cloudmapper - Plataforma de processamento e disseminação 

de dados georreferenciados com base na Cloud”, promovido pela Spinworks, e Winetwork - Network for the 

exchange and transfer of innovative knowledge, projecto promovido pelo IFV (França) com o objectivo de transferir 

conhecimento sobre a Flavescência Dourada e as Doenças do Lenho. 

Através da Promoção de Projectos Complementares - Pela divulgação da abertura de concursos e respectivos 

incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola. 

Através da Animação e Dinamização da Rede bem como da Comunicação e Disseminação do Conhecimento - com 

destaque para a rede de Associados envolvidos na recolha/discussão de dados das 20 Parcelas de Referência bem 

como a rede de Associados envolvida no desenvolvimento do Projecto ROMOVI e os Grupos de Provadores 

envolvidos nas Provas de Vindima 2016, Vinhos Brancos e Tintos aptos a “DO Douro”, Vinhos aptos à “DO Porto”, 

respectivamente com a participação de 16, 8 e 13 provadores.  

No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Workshop “Detecção Remota e 

Viticultura de Precisão - Aplicação na Região Demarcada do Douro”, com as participações do Prof. Carlos Bateira 

(Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Prof. Carlos Lopes (ISA), Prof. Ricardo Braga (ISA), Eng.º Fernando 
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Alves (Symington, Vinhos S.A), Eng.º Álvaro Martinho (Real Companhia Velha) e Dr. Paulo Costa (ADVID); “Previsão 

de Produção Vindima 2017” e “Ano Vitícola 2017 – Balanço Final” com a participação da Equipa da ADVID e um 

conjunto alargado de Técnicos de Associados; o Seminário “Condições e Segurança no trabalho agrícola” com as 

participações do Dr. José Pinto Fernandes (Director do Centro Local do Douro da Autoridade para as Condições de 

Trabalho)  e Dra. Aurora Sousa, (Técnica Superior da Autoridade para as Condições de Trabalho); o Workshop 

“Plataforma de Conhecimento Winetwork” com as participações de Eng.ª Cecília Rego (ISA), Eng.ª Maria Manuel 

Mesquita (DRAPN), Eng.º Kátia Teixeira (DGAV) e Drª Héloïse Mahé (IFV) e Dr. Igor Gonçalves (ADVID); o workshop 

“WETWINE - Sistemas inovadores na gestão e valorização de efluentes vitivinícolas no Sudoeste Europeu” com as 

participações de Eng.ª Rocio Pena (AIMEN), Engº António Pirra (UTAD), Engª Anna Garfi (UPC), Engº Hernan Ojeda 

(INRA), Dr. António Afonso (APA), Engº Alfonso Ribas (INGACAL). 

Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, em 2017 continuamos a destacar o reforço da 

defesa dos interesses dos nossos Associados e da Região do Douro através da apresentação de propostas para os 

diplomas que regem as políticas agrícolas e vitivinícolas nacionais, nomeadamente o PDR 2020 e OCM Vitivinícola. 

Destacamos também a participação activa em redes nacionais e Internacionais, nomeadamente, Rede Rural, OIV, 

Euromontana e OILB. Destacamos ainda a adesão da ADVID como Membro ao Groupe international d'Experts en 

Systèmes vitivinicoles pour la Coopération (GIESCO) e como Membro Observador ao Comité Européen des Entreprises 

Vin (CEEV). 

Através do Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços - Candidaturas Pedido 

Único, Assistência Técnica em Modo de Produção Integrada e/ou Agricultura Biológica, Parcelário, Monitorização do 

Estado Hídrico,  Candidaturas a Investimentos na Exploração Agrícola, Previsões de Alterações Climáticas, Previsões 

Meteorológicas, Análises de Maturação,  Portal dos Taninos para Vinhos Tranquilos, Acompanhamento da 

Fermentação Maloláctica e da Fermentação Alcoólica e desenvolvimento do Ensaio para a Universidade da Califórnia 

sobre a Traça da Uva. Em 2017 destacamos a implementação de dois novos serviços, Análise Sumária a Vinhos (álcool, 

acidez volátil, SO2 livre e total, acidez total, pH) e Delineamento da Tipologia de Sebes Funcionais na Exploração. 

Definimos que os objectivos seriam atingidos, se as metas estabelecidas para cada indicador proposto fossem 

concretizadas. No Quadro 1, podemos verificar o nível de concretização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ADVID ▪ Relatório de Actividades e Contas 2017 

 

21 
 

Quadro 1 - Indicadores de resultado.  

Indicador proposto Unidade Meta Executado 

Variação do nº de Associados Nº 6 3 

Acções de Formação disponibilizadas N.º 6 11 

Informações técnicas e publicações colocadas no domínio 
público Nº 30 64 

Acções de Divulgação organizadas N.º 11 14 

Número de plataformas ou redes internacionais em que a ADVID 
participa activamente % 4 5 

Artigos/notícias publicados em meios de comunicação nacional e 
internacional Nº 20 74 

Nº Projectos I&D aprovados % 2 1 

Participação em programas internacionais de I&D Nº 4 4 

Percentagem de associados envolvidos em projectos I&D no 
total das entidades envolvidas € 40 43 

Aumento do nº de candidaturas a financiamento público, 
solicitadas pelos Associados (base – nº candidaturas em 
2016=185; 2017=161) 

% 0,5 -13 

Aumento do valor de financiamento resultante das candidaturas 
elaboradas pela ADVID solicitadas pelos Associados (base – 
valores gerados pelas candidaturas de 2016 = 3.435.260€; 2017= 
4.493.931€) 

Nº 0,5 31 

Novos Serviços Implementados Nº 2 2 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares € 72.724 94.480 

Grau de Satisfação dos Associados % 95 96 

 

Verificamos que não foram atingidas as metas estabelecidas para os indicadores Variação do nº de Associados, Nº 

Projectos I&D aprovados e Aumento do nº de candidaturas a financiamento público, solicitadas pelos Associados 

(base – nº candidaturas em 2016=185; 2017=161).  

Relativamente à variação do número de associados que se traduziu no aumento de 3 Associados em 2017, quando 

se preconizava uma variação positiva de 6 Associados, constatamos que tivemos 6 novos pedidos de adesão, mas em 

contrapartida também tivemos 3 pedidos de exclusão.  As adesões e exclusões consubstanciaram-se na entrada de 

3 Associados Colectivos e 3 Associados Individuais e na saída de 1 Associado Colectivo e 2 Individuais. Apesar da 

variação se situar abaixo do preconizado, o resultado foi positivo quer em número de Associados, mas principalmente 

no fortalecimento da base associativa pelo ganho de 2 empresas e diversificação da actividade, sendo uma delas 

considerada empresa com CAE de suporte, pois trata-se de um fornecedor de produtos fitofarmacêuticos. 
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Relativamente à meta não atingida para o indicador Nº Projectos I&D aprovados, salientamos o facto de termos 

submetido 12 candidaturas a financiamento de projectos de investigação e desenvolvimento e a 31 de Dezembro 

não termos resposta a 4 candidaturas, facto alheio à ADVID. Assim, poderemos este objectivo pode vir a ser atingido 

ou até mesmo superado.  

No que respeita ao indicador “Aumento do nº de candidaturas a financiamento público, solicitadas pelos Associados 

(base – nº candidaturas em 2016=185; 2017=161)”, não deveríamos ter contabilizado no número de candidaturas 

realizada em 2016 as 37 candidaturas realizadas no âmbito do “Restabelecimento do Potencial Produtivo”, pois 

foram candidaturas extraordinárias que resultaram das intempéries ocorridas em Fevereiro de 2016. Felizmente, em 

2017, na RDD não houve eventos que levassem à necessidade de abrir esta medida do PDR 2020. Se não tivéssemos 

contabilizado estas 37 candidaturas, teríamos superado a meta estabelecida, pois em 2017 realizámos 161 

candidaturas. 

Consideramos que trabalhámos na prossecução dos objectivos estratégicos, demos visibilidade e notoriedade à 

ADVID, enquanto ponte entre as empresas e os sistemas de investigação e inovação, no panorama vitivinícola 

regional, nacional e internacional, com consequente credibilização técnica para os produtores vitivinícolas e suas 

marcas comerciais. E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID com a implementação de 2 novos 

serviços de apoio à vitivinicultura e com o crescimento de 22% nas vendas e prestações de serviços. 

 

6. RECURSOS OPERATIVOS 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

A Equipa da ADVID é constituída por 9 técnicos e um administrativo e conta ainda com o apoio de um prestador 

de serviços em regime de avença, para as questões contabilísticas. Para apoio aos trabalhos realizados durante 

o ano 2017, foi alargada com a contratação de 2 colaboradores, no âmbito dos estágios profissionais do IEFP. 

 

6.2. RECURSOS FINANCEIROS 
  Quadro 2 – Recursos Financeiros. 

 

 

 

 

  2016  

Associados Efectivos 11 11 

Associados Colectivos 80 86 

Associados Individuais 84 78 

Quotas fixas ('000€) 123,72 130,92 

Quotas variáveis ('000€) 130,68 130,08 

Quotas totais ('000€) 254,40 261,00 
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6.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 3 – Recursos Materiais. 
Material Nº 

Computadores portáteis  13 

Computadores de mesa 4 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressora multifunções 1 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 2 

Máquina fotográfica 1 

Viaturas 5 

Espectroradiómetro   1 

Câmara de pressão  4 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 

Liquidificador 2 

Potenciómetro  1 

Espectrofotómetro UV/Visível 1 

Máquina de lavar copos 1 

Máquina de lavar 1 

Refractómetro de bancada 1 

Refractómetro de bolso 1 

Desionizador 1 

Câmaras fotográficas de monitorização  9 

Sondas de humidade de solo  2 

RAC 1 

Servidor 2 

UPS 4 

Data loggers  4 

Estações climáticas  6 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 10 

Mini – prensa 1 

Balança de precisão 1 

Analisador enzimático 1 

Aparelho de Frantz-Paul  1 
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7. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL (I&DE) 

7.1 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O desenvolvimento desta linha de trabalho visa antecipar cenários e impactos das alterações climáticas para a Região 

do Douro; avaliar o impacto do clima e, em especial, da disponibilidade hídrica no solo, sobre a produtividade da 

videira e qualidade dos vinhos obtidos; construir itinerários para mitigar o efeito das alterações climáticas, dotando 

o sector das ferramentas adequadas; gestão das relações hídricas da videira e modelação das relações 

solo/planta/atmosfera.  

Esta linha de investigação, em 2017, foi suportada pelo trabalho desenvolvido nas seguintes linhas de trabalho: 

• Avaliação do clima da Região do Douro 

• Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

• Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação  

 

7.1.1. Avaliação do clima da Região do Douro 

O estudo sobre a Análise das condições climáticas na Região Demarcada do Douro, editado pela ADVID em 2012, que 

contou com a colaboração do Professor Gregory Jones (na altura na Universidade de Oregon, EUA), foi amplamente 

divulgado ao sector através da plataforma ADVID WebSIG no site da ADVID e em reuniões com parceiros estratégicos 

a nível nacional.  

Foi ainda efectuada uma divulgação a nível nacional em eventos para os quais a ADVID foi convidada a participar e a 

nível internacional, em colóquios da especialidade, a saber: 

- 5º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha promovido pelo CERVIM entre 29 de Março e 1 de Abril, 

em Conegliano (Itália). Foi efectuada uma apresentação em formato de poster intitulada “ADVID Web-Sig a tool to 

support Douro Demarcated Region winegrowers under a climate change scenario" (Pág.67 Quadro 8, ref.6). 

- Ciclo de conferências de Vitivinicultura, que decorreu em Tarouca a 9 de Novembro, organizado pelo Jornal Vida 

Económica, dedicado ao tema "Vinhos do Távora/Varosa: uma região para espumantes de excelência". Foi efectuada 

uma apresentação oral intitulada “Que condições climáticas futuras? Caso da Região Vitivinícola Távora-Varosa" 

(Pág. 69. Quadro 8, ref. 21). 

Para além disso, e incluído ainda nesta linha de trabalho, a ADVID colaborou ainda como stakeholder no projecto 

DOUROZONE- Risco de exposição ao ozono para a vinha Duriense (http://dourozone.web.ua.pt/).  

Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para o período 2016-2018, 

coordenado pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, e desenvolvido em 

parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). A ADVID e a Ramos Pinto participam neste projecto como 

stakeholders (consultores). A Sogrape Vinhos SA e a Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda 

participam no projecto, através da disponibilização das suas vinhas para a recolha de informação. 

O objectivo é o de avaliar o risco de exposição ao ozono das vinhas da RDD em clima presente e futuro, estimando 

as concentrações e a deposição de ozono no vale do Douro e avaliando depois os potenciais prejuízos em termos de 

http://dourozone.web.ua.pt/
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produtividade. O resultado mais relevante deste projecto será a produção de um atlas da RDD para clima actual, 

intermédio e futuro, consistindo de mapas com as variáveis meteorológicas, as concentrações e a deposição de 

ozono, e as potenciais alterações na produtividade das vinhas. 

Em 2017, para além de colaborar nas reuniões de projecto e de disponibilizar informação sobre a Região aos parceiros 

do projecto, a ADVID agilizou contactos juntos dos seus associados, com vista a poderem participar como locais de 

recolha de informação na RDD - Quinta da Lêda (Sogrape) e Quinta de Ervamoira (Ramos Pinto) no Douro Superior, 

Quinta do Seixo e Quinta do Porto (Sogrape), no Cima Corgo, e Quinta da Pacheca (Quinta da Pacheca - Sociedade 

Agrícola e Turística, Lda.), no Baixo Corgo. 

A ADVID efectuou ainda uma ampla divulgação do projecto ao sector, quer seja através do envio de uma newsletter, 

quer através da dinamização de um evento de divulgação que decorreu no Régia Douro Park a 30 de Junho.  

Colaborou ainda com a equipa de investigadores da Universidade de Aveiro na elaboração dos seguintes artigos:   

- artigo e apresentação oral efectuada num congresso internacional (40th World Congress of Vine and Wine held in 

Sofia, Bulgária que decorreu de 28 Maio a 2 Junho 2017) e na sua posterior publicação no artigo: Blanco-Ward D., 

Monteiro A., Lopes M., Borrego C., Silveira C., Viceto C., Rocha A., Ribeiro A., Andrade J., Feliciano M., Castro J., 

Barreales D., Carlos C., Peixoto C., Miranda A (2017). Analysis of Climate Change Indices in Relation to Wine 

Production: a Case Study in the Douro region (Portugal). BIO Web of Conferences, 9, 01011, 10p. 

DOI:10.1051/bioconf/20170901011. (Pág. 68, Quadro 8, ref.12). 

 

- artigo: Blanco-Ward D., Monteiro A., Lopes M., Borrego C., Silveira C., Viceto C., Rocha A., Ribeiro A., Andrade J., 

Feliciano M., Castro J., Barreales D., Carlos C., Peixoto C., and Miranda A (2017). Grapevine bioclimatic indices in 

relation to climate change: a case study in the Portuguese Douro Demarcated Region. III Congresso Ibero-Americano 

de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia. 12 a 15 de Julho, Bragança, Portugal. Livro de actas. p. 297-

302. ISBN: 978-972-745-230-9 (Pág. 68, Quadro 8, ref.15). 

 

7.1.2. Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

7.1.2.1 Avaliação do impacto da aplicação da rega deficitária 

(Projecto iniciado em 2002, financiado pela ADVID e desenvolvido em colaboração com a Real Companhia Velha e a Rozés 

SA.) 

Na continuação dos trabalhos iniciados em 2002 na casta Touriga Nacional (Soutelo do Douro, Cima Corgo) e em 

2011 nas castas Touriga Nacional e Touriga Franca (Poiares e Barca D’Alva, Douro Superior), recolheu-se informação 

sobre o impacto de diferentes modalidades de rega deficitária no comportamento vitícola e enológico destas duas 

castas. Para o efeito, entre Junho e Setembro foi realizado o acompanhamento do potencial hídrico foliar de base, 

acompanhado da evolução da maturação da uva. Na data de vindima, procedeu-se à avaliação dos parâmetros 

produtivos e qualitativos da uva e no período de Inverno procedeu-se à pesagem da lenha de poda, no sentido de 

https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2017/02/bioconf-oiv2017_01011/bioconf-oiv2017_01011.html
https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2017/02/bioconf-oiv2017_01011/bioconf-oiv2017_01011.html
https://doi.org/10.1051/bioconf/20170901011
http://cieemat.ipb.pt/Livro_Atas_CIEEMAT_2017.pdf
http://cieemat.ipb.pt/Livro_Atas_CIEEMAT_2017.pdf
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verificar de que forma os diferentes regimes hídricos influenciam estes parâmetros. 

Na Fig. 1 são apresentados os dados relativos à parcela onde existe um maior histórico de dados, em Soutelo do 

Douro, na qual é monitorizado o estado hídrico de videiras sujeitas a três modalidades de rega deficitária (0%, 30% 

e 60% da ETc - Evapotranspiração Potencial corrigida).  

 
 
Fig. 1 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2002-2017) registados na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores 

das repetições não regadas (n=24). 
 
 

Os resultados indicam que 2017 foi um dos anos no qual se obtiveram potenciais hídricos de base mais baixos, desde 

que se iniciou a recolha de dados e que o recurso à rega deficitária é uma ferramenta que contribui para a 

estabilização das flutuações anuais da produção resultantes do impacto do clima, contribuindo para a perenidade 

das videiras e mantendo uma elevada qualidade da uva. 

 

Para além do balanço do ano vitícola de 2017, onde estes resultados foram apresentados com maior detalhe, estes 

resultados foram apresentados através de poster, no seguinte colóquio: 

- 5º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha promovido pelo CERVIM entre 29 de Março e 1 de Abril, 

em Conegliano (Itália). Foi efectuada uma apresentação em formato de poster intitulada” Regulated deficit irrigation 

of cv. Touriga Nacional in Douro Demarcated Region, Portugal” (Pág. 67, Quadro 8, ref.6). 
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7.1.2.2. Avaliação do impacto da aplicação de Biochar nos parâmetros fisiológicos e na produção da 

videira 

(Projecto iniciado em 2016, em colaboração com a Sociedade Vinícola Terras de Valdigem e a empresa Iberomassa 

Florestal) 

 Tendo em conta o actual cenário de alterações climáticas (aumentos significativos da temperatura média e períodos 

secos mais longos), torna-se premente dotar o sector vitícola de ferramentas que permitam mitigar os potenciais 

efeitos negativos da seca e do excesso de calor e radiação. O estado hídrico da videira depende, quer da distribuição 

radicular e da água disponível no solo, quer da energia disponível para vaporizar a água ao nível das folhas. A 

aplicação de BIOCHAR ao solo, tem sido referida por vários autores como sendo uma  ferramenta que contribui para 

uma série de vantagens, do ponto de vista do solo, incluindo a promoção do uso mais eficiente da água no solo, pelo 

facto de melhorar a capacidade de retenção de água do solo, melhorando a estrutura do solo, incrementando a 

retenção de CO2, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa (CH4 e NO2), a biologia do solo, com destaque 

para as associações microbianas, com melhoria na eficiência no uso de nutrientes no solo e na capacidade de troca 

catiónica, aumentando o pH de solos com acidez.  

Tendo por base esta informação, e com vista a testar o efeito da aplicação de BIOCHAR, acompanharam-se os 

parâmetros fisiológicos e produtivos de videiras da sua aplicação numa parcela de vinha de Touriga Nacional 

localizada na quinta de Vale de Cavalos (Numão, Foz Coa). Neste ensaio, foram testadas duas modalidades: a) 

“Biochar” – com incorporação no solo de 12 m3/ha de Biochar; b) “Testemunha” – Sem incorporação no solo de 

Biochar. As medições do potencial hídrico foliar em 2017 foram efectuadas, em cada uma das modalidades, com uma 

câmara de pressão entre 26 de Junho e 30 de (4 medições), tal como indicado na Fig. 2. 

 

 
Fig. 2 - Valores de Potencial Hídrico de Base em 2017, expressos em MPa, registados na parcela experimental (Vale de Cavalos, T. 
Nacional x 1103P) (n=20). Significância: p>0.05 (ns – não significativo); p<0.05 (* - significativo); p<0.001 (*** - altamente significativo), 
n=10 em 2016 e n=20 em 2017) 
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Destes resultados, destacam-se as duas primeiras medições de potencial foliar hídrico de base (26 de Junho e 13 de 

Julho) (Fig. 2), datas nas quais se verificaram diferenças altamente significativas entre os dois tratamentos (valores 

menos negativos para a modalidade Biochar) o que evidencia que a capacidade de retenção de água do solo foi 

melhorada e que, nesta fase, existia mais água disponível para os diferentes processos fisiológicos nas plantas onde 

foi aplicado o Biochar. 

Nos parâmetros produtivos não se observaram, no entanto, diferenças significativas. Tendo em conta o elevado 

stress hídrico, térmico e radiactivo verificado em 2017, admite-se que os efeitos do impacto do ano tenham sido 

superiores ao da aplicação do Biochar, sendo necessário continuar a recolha de mais dados em próximos anos, para 

que se possam tirar conclusões sobre os efeitos da aplicação desta substância ao solo. 

7.1.2.3. Avaliação do impacto da aplicação de bioinoculantes (bactérias e fungos micorrízicos) na 

videira 

(Projecto iniciado em 2017, em colaboração com a Universidade Católica do Porto-Escola Superior de Biotecnologia (UCP-

ESB) e a Real Companhia Velha) 

O impacto dos stresses abióticos em culturas de elevado interesse económico é motivo de grande preocupação em 

todo o mundo. Nos últimos anos várias estratégias têm sido desenhadas com vista à mitigação dos efeitos negativos 

causados pela seca, nomeadamente a aplicação de osmoprotectores e hormonas vegetais. No entanto, a aplicação 

de químicos levanta preocupações ambientais e de saúde pública. Deste modo, a utilização de microrganismos 

benéficos, nomeadamente de bactérias promotoras do crescimento vegetal (PGPB) e fungos arbusculares 

micorrízicos (AMF), na mitigação dos efeitos nocivos causados pela seca surge como uma ferramenta biotecnológica 

amiga do ambiente, permitindo práticas agrícolas sustentáveis, podendo contribuir para reverter a tendência actual 

de aplicação de grandes quantidades de fertilizantes químicos.  

Tendo em conta que na RDD se têm registado reduções bastante significativas da precipitação, e, ao mesmo tempo 

um aumento significativo das temperaturas médias, em 2017 iniciou-se um estudo sob a coordenação da 

Universidade Católica do Porto – Escola Superior Biotecnologia(UCP-ESB) que teve como principal objectivo avaliar a 

influência da aplicação de “bioinoculantes” no crescimento e desenvolvimento de videiras sujeitas a diferentes 

regimes hídricos. Para o efeito, foi delineado um ensaio na quinta dos Aciprestes, no qual a UCP-ESB procedeu à 

aplicação de diferentes doses de bioinoculantes durante o ciclo vegetativo. A ADVID colaborou na recolha de 

informação da parcela sobre potenciais hídricos e dados de produção. A ESB procedeu à recolha de amostras com 

vista a efectuar-se uma análise nutricional das folhas e a análise do mosto. Os dados encontram-se ainda em fase de 

análise, mas admite-se que, tendo em conta a evolução climática do ano e o período reduzido que decorreu entre a 

aplicação e a recolha das amostras, os bioinoculantes podem não ter tido tempo suficiente para actuar no solo e na 

planta de modo a poderem observarem-se diferenças significativas entre os tratamentos. 
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7.1.3. Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação 

(Projecto iniciado em 2014, em colaboração com a Universidade do Porto. Participam como stakeholders e local de recolha 

de informação os associados Real Companhia Velha e Symington Family Estates) 

Na sequência do protocolo de colaboração estabelecido entre a Faculdade de Ciências de Universidade do Porto 

(FCUP*) e a ADVID, iniciou-se em 2014 um trabalho de investigação que pretende validar ferramentas de suporte à 

monitorização do estado hídrico da vinha na região do Douro, com o objectivo de avaliar o potencial da utilização de 

índices de vegetação baseados em dados de reflectância para estimar o estado hídrico de vinhas. 

A obtenção de dados de potencial hídrico de base, convencionalmente utilizados como indicadores do estado hídrico 

da vinha, é uma tarefa dispendiosa em termos de tempo e trabalho, particularmente quando se pretende uma 

amostragem sobre grandes parcelas. Como tal, a avaliação do potencial de metodologias alternativas para aferir o 

estado hídrico da vinha, que não sejam destrutivas e de mais fácil operabilidade, deve ser considerada. Dada a 

comprovada correlação entre a resposta espectral da planta e diversos parâmetros morfológicos e biofísicos da 

mesma, a informação acerca da reflectância da planta tem vindo a ser explorada nas últimas décadas para a 

monitorização das culturas, incluindo do seu estado hídrico. Neste contexto, a FCUP e a ADVID têm vindo a testar o 

potencial da utilização de informação espectral para estimar o potencial hídrico de base em vinhas do Douro.  

Os resultados obtidos abrem perspectivas para a utilização de índices calculados através de dados de reflectância 

recolhidos a partir de espectroradiómetro para apoio à gestão da rega na vinha, com vantagens relativamente às 

medições do PHB em termos da menor subjectividade das medições, da facilidade de obtenção de dados e da 

potencial possibilidade da espacialização desta informação sem necessidade prévia de calibração.  

Os principais resultados obtidos até agora foram trabalhados pela equipa de investigadores da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto o que resultou na publicação em 2017 de um artigo numa revista da especialidade, no qual 

participou a ADVID: 

Poças, I., Gonçalves, J., Costa, P., Gonçalves, I., Pereira, L., Cunha, M. 2017. Hyperspectral-based predictive modelling 

of grapevine water status in the Portuguese Douro wine region. International Journal of Applied Earth Observation 

and Geoinformation, 58, 177-190; doi:10.1016/j.jag.2017.02.013. (Pág. 68 Quadro 8, ref. 13). 

 

7.1.4. Outras actividades em desenvolvimento nesta linha temática 

Ainda no âmbito da linha das Alterações climáticas, e tendo por base o campo de afinidade Casta x Porta-enxerto da 

Symington Vinhos SA, localizado na quinta da Cavadinha, em 2017 a ADVID colaborou na recolha de informação que 

permita contribuir para a percepção da adaptação do material biológico de videira ao clima da RDD. Nesse sentido, 

foi efectuada uma avaliação de vários parâmetros relacionados com a lenha de poda (lançamentos, carga deixada à 

poda e unidades de frutificação) nas várias combinações de 4 castas (4 castas (Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Roriz, Tinta Barroca) X 4 porta-enxertos (Ruprestis du Lot, R-99, R-110, 1103-P, 196-17), por forma a perceber-se que 

combinações permitem uma melhor adaptação as condições locais e uma maior perenidade da vinha.  
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Candidaturas a sistemas de financiamento 

Ainda no âmbito desta linha de trabalhos, a ADVID colaborou na preparação e submissão das seguintes candidaturas 

a programas de financiamento em 2017: 

Programa INTERREG SUDOE: 

- WINEUP- Da vinha ao vinho: uma abordagem multi-ómica integrada para optimização da prática de desfolha e 

fermentação com vista à produção sustentável de uvas e de vinho na Europa num cenário de alterações climáticas. 

(não aprovada para financiamento). 

Programa H2020 

- I-Vineyard - Improving European farmers’ decision capability for health and resilient viticulture (não aprovada para 

financiamento). 

- SWITCH - Sustainable Management of Soil Water Resources in Irrigated Crops of Europe and China (programa 

H2020) (não aprovada para financiamento). 

 

7.2  ZONAGEM DO POTENCIAL VITÍCOLA DA RDD 

O objectivo desta linha estratégica é o de contribuir para a organização da utilização do território vitícola, com base 

em técnicas que permitam avaliar o potencial qualitativo das classes homogéneas de “terroir”, com recurso à 

integração de dados do meio ambiente (clima, geologia, geomorfológicos, vegetação, formas de utilização e 

propriedades edáficas). Pretende-se ainda disponibilizar ferramentas de apoio à micro-zonagem, para apoio à gestão 

vitícola.  

Esta linha de investigação foi em 2017 suportada pelo trabalho desenvolvido no seguinte projecto: 

 
7.2.1. CLOUDMAPPER - Plataforma de processamento e disseminação de dados georreferenciados 

com base na Cloud  

(Projecto (SI&IDT) coordenado pela SPIN. WORKS, tendo como co-promotores o Instituto Superior de Agronomia, 

a Universidade do Porto (Faculdade de letras e geografia) e a ADVID. Os Associados Symington Vinhos, S.A. (Quinta 

do Bonfim e Quinta do Bom Retiro Pequeno) e Real Companhia Velha (Quinta das Carvalhas) participam como 

stakeholders e disponibilizando as suas vinhas para a recolha de informação geográfica e agronómica) 

 
Este projecto visa recolher dados geográficos de muito alta precisão, com elevada frequência a um custo reduzido, 

disponibilizando os dados processados ao viticultor, por forma a suportar as suas decisões de gestão na sua 

exploração. Através da sua implementação, pretende-se inferir variáveis de natureza geográfica e agronómica, com 

recurso a uma tecnologia que se pretende validar para as condições da RDD. A ADVID colaborou com o ISA na análise 

de maturação da uva das várias amostras recolhidas no campo, por forma a contribuir para a validação da informação 

recolhida pela Spinworks, através do UAV.  
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Como responsável pela disseminação de resultados do projecto, a ADVID promoveu a 7 de Março de 2017 a 

realização de um Workshop sobre “Detecção Remota e Viticultura de Precisão - Aplicação na Região Demarcada do 

Douro” onde foram divulgados os principais resultados do projecto ao sector, pelos vários elementos do consórcio, 

incluindo a ADVID (Pág. 66, Quadro 7, ref.3) 

7.2.2. Candidaturas a sistemas de financiamento 

Ainda nesta linha de trabalhos, e tendo em conta que o projecto CLOUDMAPPER terminou, a ADVID colaborou na 

preparação de uma nova candidatura na área da zonagem em viticultura em Junho de 2017: 

- Projecto CERES- Modelação das culturas da vinha e do milho com técnicas de machine learning para serviço 

inovador de previsões, alertas e recomendações. Submetido ao Sistema de incentivo à investigação em 

Desenvolvimento tecnológico (SII&DT), sob coordenação da SPINWORKS, em colaboração com o Instituto Superior 

de Agronomia, a Universidade do Porto (Faculdade de Letras), o IPMA e o NIMS. 

 

7.3. RACIONALIZAÇÃO DA VINHA DE ENCOSTA  

7.3.1 Romovi - Robot Modular e Cooperativo para Vinhas de encosta 

(Projecto SI I&DT, Co-promoção, a implementar entre Janeiro de 2017 e Agosto de 2019, pela Tekever em parceria 

com o INESC-TEC e a ADVID). A Sogrape Vinhos SA participa como stakeholder, através da disponibilização das suas 

vinhas para a fase de realização de testes e dos contributos da equipa técnica) 

Objectivo: Romovi tem como objectivo principal o desenvolvimento de um robô robusto e modular para operações 

de monitorização e logística para utilização em viticultura de encosta. Com a execução do projecto, pretende-se 

contribuir para a disponibilização, no futuro, de soluções comerciais para vinhas de encosta capazes de executar de 

forma autónoma operações de monitorização, logística, colheita selectiva, controlo do coberto vegetal, pulverização 

e fertilização, monda, poda, desponta e pré-poda. 

Em 2017, para além de participar nas reuniões de consórcio, a ADVID participou activamente na recolha de 

informação junto dos seus associados (grupo de interesse desta temática), com vista a reunir as especificações 

técnicas do Robot modular, através de uma reunião técnica realizada a 13 de Abril na Quinta do Noval. Para além 

disso, a ADVID promoveu a dinamização de uma reunião a 13 de Novembro de 2017 entre o Consórcio e a SOGRAPE 

Vinhos SA onde foi escolhida uma vinha de encosta (patamares de um bardo) para a realização de testes.  

A ADVID colaborou ainda na elaboração de artigos e de comunicações que foram apresentados em eventos e revistas 

técnicas da especialidade: 

- "ROMOVI-Robot Modular e Cooperativo para Vinhas de Encosta" em formato de poster no 5º Congresso 

Internacional de Viticultura de Montanha promovido pelo CERVIM entre 29 de Março e 1 de Abril, em Conegliano 

(Itália) (Pág. 68 Quadro 8, ref. 9). 

- “Romovi-Robot modular e cooperativo para vinhas de encosta” - Artigo publicado na Revista AGROTEC nº25 do 4º 

Trimestre de 2017, Suplemento Agrobótica (Pág. 69, Quadro 8, ref. 25). 

http://www.advid.pt/artigos?codArtigo=112
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No âmbito da disseminação deste projecto é importante ainda referir a entrevista dada no âmbito deste projecto ao 

Porto Canal https://www.facebook.com/INESCTEC/videos/1502454789801776/). 

Os resultados que foram obtidos neste projecto foram sendo também difundidos através da área dedicada localizada 

no site da ADVID http://www.advid.pt/romovi. 

 

7.3.2 Novos projectos submetidos nesta linha estratégica: 

Durante o ano de 2017, a ADVID foi convidada a participar nas seguintes candidaturas na área da racionalização da 

vinha de encosta: 

Programa de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT): 

- MetBots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em agricultura de 

precisão. Promotor – INESCTEC. Parceiros – INESCTEC, Universidade do Porto e ADVID; A aguardar decisão. 

Programa de investigação H2020 

- Slopebot- Autonomous precision spraying for high-value crops in rough outdoor terrain; Promotor – INESCTEC; 

Reserva (lista de espera). 

 

7.4. AVALIAÇÃO DA APTIDÃO ENOLÓGICA DAS UVAS 

Objectivos: Estabelecimento de critérios que associem parâmetros mensuráveis da uva a parâmetros qualitativos do 

vinho e desenvolvimento ou adaptação de tecnologia (espectro-radiometria ou outra) de caracterização rápida, não-

invasiva, multiparamétrica e de baixo custo, capaz de analisar esses parâmetros em tempo real nas vinhas. Ao 

percepcionar-se, num curto espaço de tempo e a baixo custo, características da uva, pretende-se obter informação 

sobre o impacto do terroir a uma escala muito pequena, suportando, por um lado, a gestão da actividade produtiva 

(microzonagem), e por outro, contribuindo para a definição de itinerários para a uva daquele terroir. O objectivo final 

é o de reduzir os custos envolvidos na análise de maturação da uva, incrementando a qualidade dos vinhos. Esta 

linha de investigação foi em 2017 suportada pelo trabalho desenvolvido nas seguintes actividades: 

− Realização de reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas detentoras de 

protótipos e/ou equipamentos adaptados à recolha de informação no campo; 

− Auscultação de entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição de parcerias para 

eventuais candidaturas a financiamento.  

Em resultado destes contactos, a ADVID foi convidada a participar e colaborou na preparação e submissão das 

seguintes candidaturas a programas de financiamento INTERREG SUDOE: 

- INNOFERM – Soluções inovadoras pra bebidas fermentadas e destiladas tradicionais das regiões do espaço SUDOE 

(não aprovada para financiamento); 

https://www.facebook.com/INESCTEC/videos/1502454789801776/
http://www.advid.pt/romovi
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- WINEUP- Da vinha ao vinho: uma abordagem multi-ómica integrada para optimização da prática de desfolha e 

fermentação com vista à produção sustentável de uvas e de vinho na Europa num cenário de alterações climáticas. 

(não aprovada para financiamento). 

 

7.5. BIODIVERSIDADE FUNCIONAL EM VITICULTURA 

O objectivo do desenvolvimento desta linha de interesse estratégico é o de incrementar a biodiversidade funcional 

nas explorações vitícolas, através da valorização ou da instalação de infra-estruturas ecológicas que possam 

promover serviços do ecossistema para o viticultor (ex. mitigação da erosão, fomento da limitação natural de pragas 

e doenças, incremento da qualidade da uva) e para a sociedade (incremento da qualidade da água, do ar, sequestro 

de carbono, valorização da paisagem, promoção de actividades de lazer ligadas ao território).  

 

7.5.1 Infra-estruturas ecológicas na protecção biológica de conservação contra pragas da 

vinha, na RDD (Projecto de Doutoramento ADVID/UTAD) 

Objectivo: Analisar o impacto de uma rede de infra-estruturas ecológicas (vegetação autóctone presente em matas, 

entrelinhas e taludes da vinha) no fomento da presença de inimigos naturais das pragas da cultura, em especial dos 

que actuam sobre a traça-da-uva (predadores e parasitóides).  

Durante o ano de 2017, os dados recolhidos foram tratados, em colaboração com investigadores do Centro de 

Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB) da UTAD, tendo sido apresentados os seguintes 

resultados através de comunicação oral: 

 

- "Can woodlands, scrublands and terraces vegetation in Douro Demarcated Region vineyards enhance functional 

biodiversity of arthropods? " (Carlos, C; Gonçalves, F.; Crespí, A.; Torres, L.). Participação no evento 5º Congresso 

Internacional de Viticultura de Montanha, promovido pelo Centro de Investigação em Viticultura de encosta 

(CERVIM) Abril, em Conegliano (Itália), entre 29 de Março e 1 de Abril (Pág. 68, Quadro 8, ref.8); 

 - “Towards a sustainable control of arthropod pests in Douro Demarcated Region vineyards with emphasis on the 

grape berry moth, Lobesia botrana (Denis & Schifermüller / Contributo para o controlo sustentável de pragas da vinha 

na RDD, com ênfase para a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schifermüller)” (Defesa da tese de doutoramento 

C. Carlos, 10 de Julho, UTAD, Vila Real. 

 

7.5.2 “Parceria Europeia para a protecção da biodiversidade em viticultura”  

(Projecto europeu ERASMUS+ (2015-2018), que envolve 8 parceiros de 4 países europeus designadamente Alemanha 

(Bodensee-Stiftung, Global Nature Fund e Ecovin-Federal Association of Organic Viticulture), Espanha (Fundación 

Global Nature e La Union), Portugal (QUERCUS e ADVID) e Turquia (Rapunzel Organik Tarim Urunleri), sendo 

coordenado pelo parceiro alemão Bodensee-Stiftung).  Participam como stakeholders os Associados Symington 



 ADVID ▪ Relatório de Actividades e Contas 2017 

 

34 
 

Family Estates, Real Companhia Velha e Tomás Roquette. 

Objectivo: Formação de viticultores em práticas que promovam a biodiversidade no espaço vitícola, através da troca 

de experiências entre os países parceiros, da criação de material de formação e do desenvolvimento de 

recomendações de boas práticas agrícolas, com vista à conservação da biodiversidade nas explorações vitícolas, 

contribuindo para a sustentabilidade do sector vitivinícola.  

Em 2017, para além da participação nas várias actividades de gestão do projecto, a ADVID implementou o 

questionário (check biodiversidade) em 10 dos seus associados, através dos quais se avaliaram as práticas 

implementadas nas suas explorações com impacto na biodiversidade.  

A ADVID colaborou activamente ainda na publicação do output de disseminação do projecto “Guia de biodiversidade 

em viticultura”, o qual foi divulgado ao sector por newsletter e na área dedicada no site da ADVID 

http://www.advid.pt/parceria. 

A ADVID organizou ainda a reunião de consórcio que decorreu em Vila Real entre 4 e 5 de Maio, na qual participaram 

os vários parceiros do projecto da Turquia, Alemanha, Espanha e Portugal. 

No âmbito deste projecto, e especificamente relacionado com o Check Biodiversidade, a ADVID colaborou ainda com 

a Quercus na orientação de uma aluna de mestrado da UTAD. 

Através deste projecto, a ADVID participou ainda no 5º Simpósio sobre o Uso Sustentável dos Pesticidas organizado 

pelo Pesticide Action Network (PAN), evento que decorreu a 7 de Fevereiro, no parlamento Europeu em Bruxelas, 

no qual efectuou uma apresentação oral "Functional biodiversity in European wine growing" (Pág. Quadro, ref.1). 

7.5.3 Outras actividades relacionadas com esta linha temática 

Ainda no âmbito desta linha de desenvolvimento estratégico (Biodiversidade funcional), e resultante da participação 

da ADVID em projectos já terminados (ECOVITIS, Doutoramento) e da posterior colaboração com a equipa de 

investigadores da UTAD (CITAB), a ADVID colaborou na publicação dos seguintes artigos de investigação e divulgação 

científica: 

- Gonçalves, F.; Zina, V.; Carlos, C.; Crespo, L.; Oliveira, I.; Torres, L. 2017. Ants (Hymenoptera: Formicidae) and Spiders 

(Araneae) Co-occurring in the Ground of Vineyards from Douro Demarcated Region. Sociobiology 64(4): 404-416 (Pág. 

69, Quadro 8, ref.24); 

- Gonçalves, F.; Carlos, C.; Aranha, J.; Torres, L.; 2017. Does habitat heterogeneity affects soil-surface active 

arthropods diversity in vineyards? Agricultural and Forest Entomology DOI: 10.1111/afe.12270 (Pág. 69, Quadro 8, 

ref. 23); 

A convite da Escola Superior Agrária de Santarém, a ADVID efectuou ainda uma apresentação no 11º Encontro 

Nacional de Protecção Integrada 2017 intitulada: 

http://www.advid.pt/parceria
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- “Infra-estruturas ecológicas no incremento da fauna auxiliar da vinha, da Região Demarcada do Douro” (C. Carlos, 

F. Gonçalves, Crespí, A., L. Torres).  Escola Superior Agrária de Santarém, 27 Outubro 2017 (Pág. 69, Quadro 8, ref. 

19); 

- a ADVID colaborou ainda como expert no Grupo ENVIRO da OIV no qual participou activamente através da Eng. 

Cristina Carlos, na discussão do documento Biodiversidade funcional em viticultura, em colaboração com a Sogrape 

Vinhos SA, com vista a futura discussão nas reuniões anuais de experts da OIV. 

 

7.6. PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE GENÉTICA DAS CASTAS DE VIDEIRA 

Objectivos: Prospectar e conservar amostras representativas da variabilidade genética das castas portuguesas e 

mitigar o fenómeno de erosão genética da videira, sob a coordenação da Associação Portuguesa para a Preservação 

da Diversidade da Videira (PORVID).  

Na continuação desta linha de trabalho iniciada em anos anteriores, em 2017 desenvolveram-se as seguintes 

actividades, sob a coordenação da PORVID: 

 

7.6.1 Acompanhamento de campos de selecção clonal 

À semelhança do realizado em anos anteriores, foi efectuada a vindima controlada (registo do número de cachos e 

respectivo peso) dos campos de selecção das castas Cerceal, Viosinho, Encruzado e Moscatel Galego, instalados na 

quinta da Granja, propriedade da Real Companhia Velha. 

Em Dezembro de 2017 a ADVID colaborou ainda na recolha de varas nos campos de selecção clonal das castas Touriga 

Franca, Rabigato, Touriga Nacional, localizados nas explorações de vários associados da ADVID (Symington Vinhos 

SA, Sogrape Vinhos SA) e também de viticultores não associados, com vista a recolher o máximo de diversidade 

genética para que pudesse ser preservada no campo de Pegões, pertencente à PORVID. 

Foram ainda encetados contactos e realizadas duas reuniões com a Fundação Maria Rosa, com vista à futura 

instalação de um campo de selecção clonal na exploração localizada em Peso da Régua (Quinta da Carvalha). 

 

7.6.2 Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz 

O objectivo deste trabalho, iniciado em 2012, desenvolvido pela ADVID, em colaboração com os associados Sogrape 

Vinhos S.A., Sogevinus Fine Wines, S.A., Rozés, S.A. e Duorum Vinhos SA, e sob a supervisão de PORVID, é o de 

seleccionar um novo conjunto de clones da casta PRT 52603 Tinta Roriz, sin. Aragonez, com maior qualidade (em 

especial com maior concentração em antocianinas) que sejam ambientalmente estáveis (baixa sensibilidade à 

interacção genótipo-ambiente). 

 No ano 2017 e no decurso dos ensaios de comparação clonal da casta Tinta Roriz já instalados em 2012, na Quinta 

do Cavernelho em Vila Real (Baixo Corgo) e na Quinta de S. Luiz em Adorigo (Cima Corgo), foi efectuada a recolha de 

amostras de bagos (30 clones X 6 repetições) em cada um destes campos na data de vindima, tendo sido as análises 
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de rotina e fenólicas realizadas por uma equipa de investigadores da UTAD, no âmbito de uma tese de doutoramento 

coordenada pela Prof.ª Ana Barros. Nessa data, a ADVID coordenou e participou na realização da vindima controlada 

(com registo do número de cachos por videira e respectivo peso) destes dois campos de comparação clonal.  

Ainda, com o objectivo de reforçar a robustez dos dados recolhidos sobre o comportamento desta casta em várias 

condições edafo-climáticas da RDD, a ADVID e a PORVID colaboraram na instalação de mais 2 campos de comparação 

clonal, no Douro Superior, um na Quinta do Grifo (Poiares, Freixo de Espada à Cinta) e outro na Quinta de Castelo 

Melhor (Castelo Melhor, Foz Coa) tendo sido efectuada uma visita em Dezembro de 2017 com a PORVID para verificar 

como se encontravam os campos em termos de instalação para se poder dar início à recolha de informação em 2018. 

Os resultados obtidos, até ao momento, têm sido analisados separadamente (ano e parâmetro), sendo que se prevê 

que, a partir do 5.º/6.º ano, seja possível proceder à estabilidade dos dados obtidos e à interacção entre eles por 

forma a serem interpretados da melhor forma.  

A medida que mais se destaca é a estimativa de heritabilidade de sentido amplo (hg2), que, para os parâmetros 

quantitativos (peso da produção, peso da lenha de poda, nº de olhos deixados à poda, nº de lançamentos totais, 

peso por videira e peso do cacho) atinge valores na ordem dos 0,7.  

 

7.6.3 Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas 

Considera-se que uma variedade de Vitis vinífera é minoritária no encepamento nacional se cumulativamente 

cumprir as seguintes condições:  

- A variedade encontra-se inscrita no Catálogo Nacional de Variedades de videira (CNVV); 

- A variedade não tem qualquer parcela de multiplicação activa no sistema de certificação em Portugal. 

Esta actividade visa a disponibilização de castas minoritárias de acordo com o que acima se definiu, tendo como 

principais critérios o interesse dos viticultores e a disponibilidade de um conjunto de genótipos apropriados à 

constituição de uma parcela de vinha para recolha de varas com certificação standard. Recorda-se que, de acordo 

com a legislação em vigor, para novas plantações, reposição de videiras ou mesmo reenxertia, os viticultores só 

podem fazê-lo com material (varas ou enxertos-prontos) que tenham pelo menos a certificação standard, ou seja: 

- Que tenham garantia de homogeneidade varietal; 

- Provenientes de videiras em boas condições sanitárias (ex: doenças do lenho); 

- Isentas de vírus previstos na legislação; 

- Isentas de doenças de quarentena (Flavescência Dourada). 

Com o objectivo de averiguar quais as castas minoritárias para as quais deveria ser dada prioridade de multiplicação, 

em 2017 a ADVID dinamizou contactos junto dos seus Associados e participou nas reuniões promovidas pelo IVV e 

pelo INIAV.  

 

7.6.4. Outras actividades relacionadas com esta linha temática  

Na sequência de um convite efectuado à ADVID pela Estação de Viticultura e Enologia da Galiza (EVEGA), no dia 1 de 

Março a ADVID, a PORVID e o ISA participaram no evento I Encontro de Viticultura Galiza-Norte de Portugal, que 
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decorreu em Ourense (Espanha), no qual a Professora Elsa Gonçalves do ISA efectuou uma apresentação intitulada 

“Conservação da diversidade genética e selecção de castas do Norte de Portugal” (Pág. 67, Quadro 8, ref. 2); 

Novos projectos submetidos nesta linha estratégica 

Em Novembro de 2017 a ADVID foi convidada a participar e colaborou na preparação da candidatura “Conservação 

e selecção de clones de castas antigas de videira" ao programa de financiamento do PDR2020, no âmbito da medida 

«Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais», integrado na acção n.º 7.8, «Recursos genéticos», 

sob supervisão da PORVID e do ISA. (a aguardar decisão) 

 
 

7.7. PRODUÇÃO SUSTENTADA EM VITICULTURA 

Objectivos: Recolher e sistematizar informação quer sobre a vinha, para suporte da actividade vitícola, quer na 

adega, com vista a maximizar a utilização dos recursos naturais e minimizar os impactos no ambiente. 

Desenvolvimento de actividades de I&D e colaboração no desenvolvimento de plataforma de divulgação em 

cooperação com vários parceiros nacionais ou internacionais. Esta linha de interesse estratégico concretizou-se ao 

longo de 2017 através das seguintes actividades: 

- Base de dados climática 

Recolha e tratamento de informação (climática, vitícola e biológica) para servir de suporte à tomada de decisão pelos 

viticultores e ainda à actividade de investigação e experimentação em curso na ADVID. Para além do acesso online 

aos dados climáticos recolhidos pelas cinco estações meteorológicas automáticas, que poderão apoiar a gestão de 

intervenções fitossanitárias e restantes actividades na exploração, esta plataforma permite o download de dados 

mensais. 

- Aplicação de modelos de desenvolvimento de pragas e doenças na RDD 

No âmbito da tese de Doutoramento da Eng. Cristina Carlos, financiada pela ADVID, a ADVID desenvolveu um modelo 

de fenologia da traça-da-uva, baseado em 20 anos de recolha de dados da curva de voo deste insecto na região e 

em dados climáticos. Os dados foram compilados num artigo científico que aguarda publicação tendo sido efectuada 

uma apresentação oral no evento FUTURE IPM 3.0: towards a sustainable agriculture / Encontro do Grupo de 

trabalho Protecção Integrada em Viticultura da OILB (Organização Internacional de Luta Biológica) que decorreu em 

Riva del Garda (Itália) em 20 Outubro 2017: 

 - “Forecasting flight activity of Lobesia botrana, in the Northeast of Portugal, using a degree-day model | Previsão 

do voo da traça-da-uva (Lobesia botrana) no Nordeste de Portugal, através da utilização de um modelo de soma de 

temperaturas” (Pág. 69, Quadro 8, ref. 17). 
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- Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada na RDD  

Desde 2013 que a ADVID colabora com a DRAPN na implementação do Plano de Acção Nacional (PAN) para o 

Controlo da Flavescência Dourada, através da coordenação, monitorização e identificação do insecto vector numa 

rede de armadilhas instaladas em várias vinhas da RDD, de associados da ADVID, durante o período compreendido 

entre Julho e Setembro. Nos 14 pontos monitorizados em 2017, não foram observados exemplares do insecto vector 

da doença, o cicadelídeo Scaphoideus titanus. 

Para além desta colaboração, que contou com a preciosa ajuda dos Associados, a ADVID participou nas reuniões do 

Grupo de trabalho sobre a Flavescência Dourada, com vista à implementação do Plano de Acção Nacional (PAN) para 

o controlo desta doença de quarentena e na revisão das normas do PAN. Até ao momento não foram identificados 

mais focos positivos da doença (FD), para além dos três focos identificados no passado, dois deles em locais onde 

existe o insecto vector (Folhadela - Vila Real e Santa Marta de Penaguião), e um em S. João da Pesqueira, relacionado 

com a eventual importação de material vegetativo contaminado, já que o insecto vector não foi ainda identificado 

naquele local. 

- Previsão do potencial de colheita - Método Polínico 

Desde 1992 que a ADVID, em colaboração com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e a Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto (FCUP), tem vindo a emitir uma estimativa do potencial de colheita para a Região 

Demarcada do Douro, calculada com base no Método Polínico. Este método consiste na captura e análise da 

quantidade de pólen emitido pela videira, em três locais representativos das três sub-regiões da RDD, integrando 

dados climáticos e fenológicos. A previsão do potencial de colheita é uma ferramenta de suporte à actividade técnica 

e económica da Região.  

A captura do pólen em 2017 decorreu nos postos de captação de Peso da Régua, Valença do Douro e Vila Nova de 

Foz Côa, entre os dias 25 de Abril e 30 Maio.  O intervalo de previsão para 2017 situou-se entre as 266 e as 288 mil 

pipas de mosto.  

No âmbito do Balanço do ano vitícola efectuado a 10 de Julho e dos contributos recolhidos junto dos Associados da 

ADVID, tendo já em conta as condições climáticas ocorridas no período pós-floral, perspectivou-se um aumento de 

produção face a 2016 (ano atípico, com uma quebra de produção acentuada devido aos ataques de míldio e ao 

granizo), próximo do limite inferior da previsão. 

 Aquando do Balanço Final do Ano Vitícola realizado a 9 de Outubro, tendo em conta o impacto das condições 

climáticas ocorridas durante a maturação e a informação dada pelos Associados sobre a colheita de 2017, concluiu-

se que a colheita se situaria entre o limite inferior da previsão e a colheita de 2016.  Após os dados publicados pelo 

IVDP, verificou-se que a produção foi de 232 mil pipas de mosto, valor abaixo do limite inferior da previsão, mas 

superior em 10% relativamente à colheita de 2016. 
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- Rede de Parcelas de referência (observatório vitícola da RDD) 

As parcelas de referência são locais de observação estratégicos onde se recolhe, de forma sistematizada e ao longo 

de vários anos, informação de natureza vitícola, climática, biológica e edáfica. A rede de parcelas de referência é 

constituída por um conjunto de 21 parcelas de vinha (com 20 videiras) localizadas estrategicamente em cada uma 

das três sub-regiões da RDD, designadamente 5 no Baixo Corgo, 10 no Cima Corgo e 6 no Douro Superior (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3 - Localização das parcelas de referência dos associados da ADVID. 

A informação recolhida a nível regional, nesta rede de parcelas de referência, depois de devidamente tratada, deverá 

servir de suporte à tomada de decisão dos próprios viticultores, no sentido de uma melhor gestão da sua exploração 

vitícola, servindo ainda de base de apoio para a elaboração de diversos documentos de natureza técnica para apoio 

à tomada de decisão de todos os associados (circulares, boletins de previsão de produção e boletim do ano vitícola). 

Para além disso, os dados recolhidos ao longo de vários anos, deverão permitir a criação de uma base dados que 

pretende ser de utilidade para a elaboração de modelos de desenvolvimento (ex. fenologia da videira, doenças, 

pragas) servindo no futuro de suporte à tomada de decisão em viticultura sustentável, permitindo uma maior 

adaptação a factores adversos num cenário de alterações climáticas. 

Em 2017, no âmbito do 4º ano de recolha de dados, foram realizadas as seguintes tarefas: 

− Acompanhamento da fenologia* 

− Acompanhamento da curva de voo de pragas (traça-da-uva e cigarrinha-verde)*. Monitorização semanal 

de armadilhas sexuais e cromotrópicas, entre Março (traça-da-uva) / Abril (cigarrinha-verde) e finais de 

Setembro; 
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− Medição da parede de vegetação (medições efectuadas em três fases do ciclo, à floração, ao pintor e à 

maturação); 

− Estimativa de Pragas e Doenças. Realizou-se, em diferentes períodos, uma estimativa do risco por geração, 

designadamente em Maio/Junho, Junho/Julho e Julho /Agosto). No caso das doenças, a monitorização foi 

efectuada simultaneamente à realização das estimativas efectuadas para as pragas (três avaliações 

efectuadas à floração, ao bago de ervilha e à vindima); 

− Estimativa de produção - em dois períodos distintos (40 dias após a floração e à vindima); 

− Monitorização do estado hídrico das videiras através do potencial hídrico de base. Em cinco das vinte 

parcelas, foram efectuadas, entre Junho e Setembro (uma vez por mês) quatro leituras em videiras não 

sujeitas a rega deficitária; 

− Acompanhamento da evolução da maturação da uva*. Entre inícios de Agosto e a colheita 

(Setembro/Outubro), procedeu-se à análise de amostras de 200 bagos/parcela recolhidas, sempre que 

possível, com uma periodicidade quinzenal, tendo sido analisados parâmetros físico-químicos (peso, 

volume, álcool provável, pH, acidez total), compostos fenólicos (polifenóis totais, antocianinas totais, 

taninos totais), através da metodologia AWRI. Procedeu-se ainda à análise enzimática, ao longo desse 

período, do ácido málico e na data de vindima do azoto assimilável.  

− Tratamento de toda a informação e divulgação regular dos resultados recolhidos por e-mail aos 

colaboradores da rede de parcelas de referência, elementos fundamentais na recolha de toda a informação 

acima referida; 

− Apresentação dos dados por ocasião dos dois Balanço do ano vitícola (previsão produção e final). 
 

*Tarefa efectuada em colaboração com os técnicos das empresas Associadas 
 

Esta actividade foi implementada através das seguintes observações ao longo do ciclo vegetativo: 

- No período de floração /alimpa, foi efectuada a primeira estimativa de risco de pragas e doenças e efectuada a 

medição da parede de vegetação; 

- 40 dias após a floração (fecho do cacho), foi efectuada uma avaliação dos olhos deixados à poda, olhos evoluídos 

e do número de cachos por videira. Foi recolhido um cacho por videira para análise, em laboratório, do seu peso, 

número de bagos, quantificação de bagoinha e desavinho e medição do seu comprimento e largura. Foi ainda 

efectuada uma avaliação fitossanitária; 

- No período de pintor, foi efectuada a segunda estimativa do risco de pragas e doenças e efectuada uma medição 

da parede de vegetação; 

- Durante o período de maturação, foi efectuada a terceira estimativa do risco, uma medição da parede de vegetação 

e recolhidas amostras de maturação para análise; 

- No período de vindima, foi efectuada a última estimativa do risco de pragas e doenças, efectuada a recolha de um 

cacho / videira e posterior análise em laboratório e vindimadas as plantas, determinado o número de cachos e peso 
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médio produzido por planta. 

Após cada observação e depois de analisados os dados de campo e de laboratório, foram efectuados relatórios 

individualizados, por parcela, e enviados para os respectivos colaboradores (técnicos das empresas associadas). 

- Desenvolvimento de um Modelo de fenologia para a vinha da RDD 

No âmbito da recolha de dados climáticos e de fenologia, foi encetada uma colaboração com a UTAD (equipa do Prof. 

João Santos) através da qual se colabora na elaboração de um modelo de previsão de fenologia para a vinha da RDD. 

Os dados estão a ser trabalhados por um bolseiro de investigação da UTAD (Ricardo Costa) no âmbito da sua tese de 

Doutoramento na qual está a validar diferentes modelos de fenologia para a Região Demarcada do Douro (RDD).  

Os resultados preliminares permitem concluir que 4 dos modelos testados (Chuine, Four Phases, Triangular e Wang) 

mostram uma elevada eficiência na simulação das datas fenológicas para o abrolhamento, floração e pintor, 

principalmente para a floração, com coeficientes de eficiência superiores a 95% na grande maioria dos pares casta-

parcela analisados. Os resultados sugerem uma boa capacidade preditiva dos diferentes estados fenológicos na RDD, 

o que poderá representar um contributo importante para o planeamento e gestão das actividades/intervenções na 

vinha, designadamente em situações futuras de disponibilidade de previsões sazonais da temperatura. Não obstante, 

a robustez destes resultados deverá ser testada com novas parcelas, castas e períodos de tempo mais alargados. 

- Projecto WINETWORK – Network for the exchange and transfer of innovative knowledge  

Projecto H2020, tópico ISIB-02-2014 (Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support 

services and knowledge Exchange) materializado através de uma parceria europeia entre 10 regiões vitícolas de 7 países 

europeus (Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Hungria e Croácia) (2015-2018). 

Objectivo: Criação de uma rede de transferência de conhecimento científico e aplicado entre as regiões vitícolas 

envolvidas, com um enfoque especial para a discussão de soluções inovadoras para reduzir a incidência de duas 

doenças que preocupam o sector vitícola a nível europeu, e que não têm soluções de tratamento eficiente, a 

Flavescência Dourada e as Doenças do Lenho.  

Em 2017, a ADVID colaborou activamente na elaboração e na tradução de vários conteúdos informativos 

(newsletters, legendagem de vídeos, módulos de formação, fichas técnicas, artigos técnicos e folhetos sobre 

Flavescência Dourada e doenças do lenho), com vista a que estas ferramentas pudessem ser disseminadas ao sector 

a nível regional e nacional. Colaborou na “alimentação” do Repositório de Conhecimento (http://www.winetwork-

data.eu/pt/default.asp) com informação relevante que ia sendo produzida em Portugal, assim como na introdução 

dos outputs produzidos no projecto na versão em língua portuguesa. 

Para além de ter contribuído nas tarefas de gestão do projecto e na recolha de informação junto do Grupo técnico 

de trabalho, a ADVID participou na última reunião de consórcio do projecto que decorreu entre 5 a 6 de Setembro 

em Grau du Roi (Montpellier, França), organizada pelo IFV. 

http://www.winetwork-data.eu/pt/default.asp
http://www.winetwork-data.eu/pt/default.asp
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Com vista a efectuar-se a divulgação alargada dos outputs de disseminação produzidos ao abrigo do projecto, a 

ADVID promoveu no dia 23 de Outubro um seminário para encerramento do projecto, que contou com a participação 

do IFV,  Heloise Mahé com responsabilidades na implementação do plano de acção para o combate ao declínio da 

videira em França, com a participação da Professora Cecília Rego do ISA, investigadora envolvida também no grupo 

cientifico de trabalho do projecto Winetwork, e da Eng. Kátia Teixeira da DGAV. 

- Projecto WETWINE – Cooperação transnacional para promover a protecção e a conservação do património 

natural do sector vitivinícola na Zona SUDOE  

(Projecto INTERREG – SUDOE, com início em Julho 2016; Parceria dinamizada pelo Instituto Gallego de Calidad Agraria 

(INGACAL), em colaboração com a Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) envolvendo ainda os 

seguintes parceiros: Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), 

Dirección General de Agricultura y Ganadería (Gobierno de la Rioja) (DGAGRIOJA), Institut Français de la Vigne et du Vin 

(IFV), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) e a ADVID). A Real Companhia Velha (RCV) e a Quinta de 

Murças participam na qualidade de stakeholders, a RCV participa como campo de demonstração de um ensaio 

agronómico). 

Objectivo: Desenvolvimento de um ensaio-piloto inovador baseado na co-digestão anaeróbia de efluentes de 

estações de tratamento de água residuais (ETAR) com vista a promover o uso racional da água, reduzindo os resíduos 

gerados no processo de vinificação (lamas) e a contaminação do solo e água. Para atingir este objectivo pretende-se 

desenvolver as seguintes actividades: 

- Concepção / implementação de um sistema de tratamento de águas residuais, como campo de demonstração; 

- Operacionalização optimização e validação do sistema de tratamento; 

- Elaboração de fertilizante e estabelecimento de ensaios agronómicos com fertilizante produzido a partir das lamas 

e validação dos resultados nas várias Denominações de Origem (DO); 

- Desenvolvimento de software de design para desenvolvimento e aplicação directa ao sector vitivinícola (sistema de 

pré-tratamento personalizado), baseada nos resultados obtidos e nos dados históricos recolhidos; 

- Análise do impacto dos efluentes vitivinícolas no património natural (recolha de dados para realizar análise de ciclo 

de vida); 

- Disseminação dos resultados através de visitas, elaboração de guias de boas práticas, workshops, seminários. 

Em 2017, para além da participação nas tarefas de gestão do projecto, a ADVID participou na reunião de consórcio 

que decorreu em Abril em Logroño e organizou ainda a reunião de consórcio que decorreu em 28 e 29 de Novembro 

em Vila Real (Foto 1).  
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Foto 1 – Parceiros do projecto WETWINE, em reunião de consórcio, Nov de 2017. 

Colaborou ainda na elaboração e dinamização de um inquérito implementado em 3 adegas na RDD e na dinamização 

das actividades de um ensaio agronómico onde está a ser testado o efeito de um fertilizante elaborado a partir das 

lamas, comparativamente à aplicação de um fertilizante autorizado em modo de produção biológico (tarefa em 

implementação na Real Companhia Velha). 

A nível de disseminação, a ADVID dinamizou junto da UTAD (equipa do Prof. A. Pirra) a elaboração de um artigo 

técnico” As adegas e o ambiente: Gestão e tratamento de agua e efluentes vinícolas na Região Demarcada do Douro”, 

publicado na revista técnica WETWINE, tendo ainda em 29 de Novembro dinamizado o Workshop dedicado ao 

projecto (Pág. 67, Quadro 7, ref. 15). 

- Projecto VINOVERT - Vin, Compétitivité, Politiques environnementales et sanitaires des entreprises - 

Accompagnement vers la mise en place de méthodologies 

(Projecto INTERREG – SUDOE, com início em Julho 2016) 

Parceria dinamizada pelo INRA Bordeaux em colaboração com a Universidade de Bordéus, no qual um vasto 

consórcio constituído por 20 parceiros de 3 países do Sudoeste da Europa (Franca, Espanha e Portugal), onde está 

integrada a ADVID, pretende desenvolver uma abordagem multi-disciplinar, que envolve domínios como a ciência 

económica, a sociologia, a agronomia e a enologia. O aspecto inovador do projecto vem em parte da introdução da 

economia experimental e comportamental, aplicadas aos consumidores. Além disso, o projecto estabelece uma forte 

ligação entre recentes desenvolvimentos agronómicos (variedades resistentes a doenças e práticas de produção mais 

sustentáveis) e o processo de vinificação, com vista ao desenvolvimento de novos vinhos. 

Em 2017, para além da participação nas tarefas de gestão do projecto, a ADVID participou na reunião de consórcio 

de arranque do projecto que decorreu em Bordéus entre 23 e 24 de Janeiro. 

Colaborou com o INIAV e com o ISA na compilação de informação para a elaboração de um “livro branco”, um dos 

outputs do projecto no qual se pretende efectuar o “estado da arte” sobre Castas resistentes a doenças. 

A ADVID agilizou ainda uma série de contactos junto de vários parceiros com vista a organizar no futuro (em 2018) 



 ADVID ▪ Relatório de Actividades e Contas 2017 

 

44 
 

um evento sobre castas resistentes, tendo em conta o facto deste assunto estar na ordem do dia e de interesse para 

o sector. 

Contribuiu ainda activamente para a tradução de duas newsletters e de outputs do projecto e para a dinamização da 

tarefa de comunicação, tendo em conta que lidera esta actividade no projecto, em colaboração com a Universidade 

de Bordéus.  

- Projecto CSInDouro – Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva (Lobesia botrana) em viticultura de montanha: 

caso particular da Região Demarcada do Douro (RDD) 

(Grupo Operacional 2017-2020, coordenado pela ADVID, que conta com a colaboração da UTAD, Real Companhia Velha, 

Sogevinus Quintas SA, Quinta de D. Matilde – Vinhos SA e Quinta do Vallado – Soc. Agrícola SA) 

Objectivo: Aprofundar o conhecimento sobre o impacto do clima, paisagem (hospedeiros alternativos), operações 

culturais e características das vinhas da Região Demarcada do Douro na distribuição da feromona e 

consequentemente a sua eficácia com vista a maximizar a utilização da confusão sexual, um método de protecção 

inovador contra a traça-da-uva. 

Em 2017 deu-se inicio à recolha e sistematização de informação com vista a concretizar as tarefas definidas no 

projecto. Para o efeito, a ADVID dinamizou reuniões com os Associados parceiros (SOG, RCV, VAL, DM). 

A 21/11/2017 a ADVID organizou a reunião de lançamento do projecto na qual participaram todos os parceiros 

(ADVID, SOG, RCV, VAL, DM e UTAD) e onde a UTAD (prof. Laura Torres) referiu as principais tarefas a desenvolver 

pelos parceiros e onde se promoveu uma discussão técnica sobre as limitações da aplicação da confusão sexual nas 

condições da RDD. Procedeu-se à definição de critérios para a selecção das parcelas de vinha onde irão decorrer as 

tarefas seguintes e nas quais de irá proceder à recolha de informação. 

Foi ainda desencadeada a constituição do respectivo grupo focal (de interesse sobre esta temática). Para além dos 

Associados da ADVID com interesse pela temática da confusão sexual e traça-da-uva, e da empresa fornecedora de 

difusores (BIOSANI), decidiu-se envolver empresas do sector de outras regiões do país. A ADVID iniciou ainda a 

elaboração de propostas de logotipos para o projecto. 

Outras actividades relacionadas com esta linha temática 

- Impacto do modo de produção na qualidade dos solos da Região do Douro 

(Parceria iniciada em 2017 sob a coordenação dos Departamentos de Química e Geociências da Universidade de Aveiro 

e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em colaboração com a Real Companhia Velha)  

O objectivo desta actividade consiste na avaliação do impacto das práticas culturais e tratamentos aplicados em 

vinhas conduzidas sob dois sistemas de produção (produção integrada e produção biológico) nas características 

físico-químicas e na actividade biológica do solo. 

A Real Companhia Velha disponibilizou as suas vinhas conduzidas nos dois modos de produção (Quinta da Granja - 

Moscatel, Quinta dos Aciprestes e Quinta Síbio - Touriga Nacional), a partir das quais a equipa de investigadores 
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recolheu amostras de solo. A Universidade de Aveiro analisou as características físico-químicas e a Universidade do 

Porto as características biológicas. 

Foi efectuada a recolha e análise dos tratamentos fitossanitários efectuados em cada exploração e, apesar dos dados 

estarem em fase de processamento e análise, foi dinamizada uma reunião entre as entidades envolvidas na ADVID 

com vista a discutir os primeiros resultados observados. 
 

Os resultados preliminares permitiram já observar diferenças entre os diferentes modos de produção, embora não 

tenha sido ainda possível concluir quais as vantagens do modo de produção biológico em relação à produção 

integrada. O trabalho irá continuar ao longo deste ano, e incluirá várias amostragens ao longo do período de 

aplicação dos fitofármacos. 
 

- Estabelecimento de parceria para desenvolvimento de investigação na área das tecnologias aplicadas à protecção 

da vinha 

Na sequência de reuniões tidas entre a ADVID, a Fraunhofer e o associado Sogevinus Quintas, sobre o interesse no 

desenvolvimento de aplicações informáticas para telemóveis que pudessem servir como ferramentas de apoio à 

decisão em previsão e protecção fitossanitária de pragas e doenças,  a ADVID foi convidada a participar numa 

proposta de candidatura “EyesOnTraps -  Smart Learning Traps for Vineyard Health Monitorin”, tendo como 

promotor a Geodouro, e co-promotores a ADVID e a Fraunhofer que foi submetida ao programa de financiamento 

SII&DT (aguarda decisão). 

- Colaboração com a Universidade da Califórnia e a APHIS (EUA) num ensaio de feromonas para monitorização da 

traça-da-uva- A traça da uva, de origem europeia, surgiu pela primeira vez nos EUA em 2009, o que obrigou a que 

fossem, a partir daquele ano, decretadas medidas de controlo obrigatório no território, com vista a limitar a dispersão 

e a erradicar a sua presença, por ser considerada praga de quarentena naquele país. Desde então, vários têm sido os 

métodos de protecção aplicados, com especial destaque para a confusão sexual (com recurso a feromonas) e para a 

luta biológica com Bacillus thurigiensis, métodos mais seguros do ponto de vista ambiental. Pela necessidade de 

continuar a monitorizar a praga no território e verificar se os métodos de protecção aplicados são eficientes, o 

organismo responsável pela inspecção, APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) e o Departamento de 

Agricultura e Recursos Naturais da Universidade da Califórnia (Extensão Cooperativa de Sonoma) decidiram, que 

haveria interesse em avaliar as feromonas mais eficientes na monitorização do voo em vinhas sujeitas a confusão 

sexual. Para o efeito, em 2013 estas instituições estabeleceram um protocolo de colaboração e prestação de serviços 

com a ADVID. O estudo foi implementado pela primeira vez na Região Demarcada do Douro em 2013, continuado 

em 2014 e 2016 e em 2017 a ADVID recolheu mais informação sobre o voo da traça-da-uva em vinhas com e sem 

confusão sexual, recorrendo a vários tipos de feromonas, com vista a testar a mais eficiente na monitorização de 

adultos em ambiente saturado de feromona. 

Em 2017, tendo a ADVID tido a oportunidade de ser visitada pelos investigadores Lucia Varela (UC) e Greg Simmons 

(APHIS), organizou um dia de visitas a várias explorações onde a traça da uva é um problema, e onde estão a ser 

implementadas soluções sustentáveis de controlo, e agilizou reuniões com investigadores da UTAD, para discussão 
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de futuras parcerias nesta área. A ADVID dinamizou ainda uma sessão de divulgação “Traça da Uva - Estratégia de 

controle na Califórnia” a 30 de Maio, no Régia Douro Park, na qual os investigadores L. Varela e G. Simmons 

efectuaram apresentações sobre a estratégia implementada na California para combater e erradicar esta praga. 

- Colaboração com a Plant and Food research (Nova Zelândia), Universidade da Califórnia e APHIS (EUA) – em 2017 

a ADVID colaborou com investigadores destas 3 instituições na recolha de voláteis emitidos pelas plantas (vinha e 

hospedeiros primários) atacados por traça da uva. Em Agosto de 2017, a ADVID recebeu a visita do investigador 

responsável (Dr. AShraf Al Sayed) tendo visitado explorações de Associados que geralmente são afectadas pela praga. 

A ADVID agilizou reuniões com investigadores da UTAD, para discussão de futuras parcerias nesta área. 

- Colaboração com o Pesticide Action Network (PAN). Em 2017 a ADVID colaborou activamente com esta instituição 

(ONG), tendo participado a seu convite, no colóquio que decorreu em Bruxelas em 7 de Fevereiro sobre a Directiva 

do Uso sustentável dos pesticidas. Participou ainda na tradução para versão portuguesa do triângulo das medidas a 

implementar em protecção integrada (IPM), o qual pode ser visualizado nas instalações da ADVID, e no Manual de 

gestão sustentável do solo, divulgado por esta instituição no seu site, o qual serviu de base à elaboração de uma 

publicação sobre o tema que irá ser publicada pela ADVID em 2018. 

Outros Projectos submetidos nesta linha temática 

- WINECYCLE SUDOE – Cooperação para a melhoria da sustentabilidade ambiental de toda a cadeia de valor do sector 

vitivinícola no espaço SUDOE (não aprovado para financiamento). 

- VINePro+ - Gestão sustentável da vinha: controle de pragas, água e solos. Práticas de protecção ambiental (não 

aprovado para financiamento). 

- AgriFLoop – Implementação de medidas de inovação na Indústria de alimentos Sudoeste Europeu (não aprovado 

para financiamento). 

 

 
7.8. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO 

Formação Financiada 

Objectivos: Dotar o público-alvo de competências adequadas para o desenvolvimento da vitivinicultura Duriense. 

Detectar necessidades de formação e transferência de conhecimento. 

No seguimento da aprovação da candidatura realizada ao POISE - Programa Operacional da Inclusão Social e 

Emprego, para os associados e seus colaboradores, e com base no levantamento de necessidades de formação 

detectadas junto dos nossos associados, decorreram em 2017 os seguintes cursos de formação, em horário laboral: 
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Curso / horas Quantidade Nº de formandos 
total 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – Actualização (25h) 1 19 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – Módulo II (25h) 2 31 

Curso de Empilhadores (25h) 2 43 

Total 5 93 

 
 

Do nosso plano formativo em 2018, faz também parte outra formação especializada, aberta a todos os agentes do 

sector ou interessados, descrita no ponto 10.2 deste Relatório de Actividades. 

 

8. OBSERVATÓRIO ECONÓMICO 
Com o intuito de disponibilizar informação económica relevante e actualmente inacessível e não tratada, sobre 

custos de produção e valor da vinha, de interesse para os vitivinicultores, mas também para os potenciais 

investidores na RDD como instrumento de captação de investimento privado, e em colaboração com a Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto continuou a pretender-se dar continuidade ao Desenvolvimento do Modelo 

Valorimetria da Vinha, apesar de em 2017 não ter sido possível a sua concretização.
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Quadro 4 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora   

 
 

Projectos Âncora Tipologia Ponto de 
Situação

Entidades Envolvidas

Gestão da rega deficitária 
baseada na utilização de 
índices de vegetação

Em curso
Faculdade de Ciências de 
Universidade do Porto  (FCUP) e 
a ADVID 

__ __

Dourozone -Risco de 
exposição ao ozono para a 
vinha Duriense em clima actual 
e futuro 

A ADVID participa 
neste projecto como 
stakeholder.

Centro de Estudos do Ambiente 
e do Mar (CESAM) da 
Universidade de Aveiro, Instituto 
Politécnico de Bragança

__ __

2. Zonagem do Potencial Vitícola 
da região Demarcada do Douro

__ __

Investimento elegível 299 041 Investimento elegível 28 972

Apoio 299 041 Apoio 28 972

4. Preservação da Biodiversidade 
das Castas de Videira

Conservação e Melhoramento 
de Recursos Genéticos

Em curso. 
Financiamento ADVID

ADVID, DRAPN, PORVID e 
IVDP

__
5 000

__
5 000

Investimento elegível 1999225,00 Investimento elegível 115063,00

Apoio 1999225,00 Apoio 115063,00

Investimento elegível 1 339 443 Investimento elegível 119 067

Apoio 1 004 582 Apoio 89 300

Investimento elegível 1 247 513 Investimento elegível 121 724

Apoio 419 171 Apoio 91 297

Investimento elegível 456 347 Investimento elegível 151 312

Apoio 342 261 Apoio 113 484

Investimento elegível 1 027 857 Investimento elegível 118 498

Apoio 697 868 Apoio 88 874

Investimento elegível 29 260 Investimento elegível 29 260

Apoio 29 260 Apoio 29 260

Investimento elegível 6 409 686 Investimento elegível 694 896

Apoio 4 791 408 Apoio 556 250

Interreg Sudoe.  Em 
curso

INGACAL, AIMEN, UPC, 
FEUGA, AGAMELARIOJA, 
ADVID, IFV, INRA - Montepellier

Tekever, INESC-TEC, ADVID
7. Racionalização da 
implementação da vinha de 
encosta

CSinDouro. Grupos 
operacionais

PDR2020.Aprovado. 
Em Curso

6.  Produção Sustentada em 
Viticultura

Wetwine

Financiamento ADVIDFinanciamento Total ( €)

__

1. Impacto das Alterações 
Climáticas na Vitivinicultura da 
Região Demarcada do Douro. 
Gestão das Relações Hídricas

__5. Avaliação da Aptidão Enológica 
das Uvas

Romovi - Robot Modular e 
Cooperativo para Vinhas de 
encosta

SI&DT. Em curso.

8. Desenvolvimento de 
Competências - Formação e 
Divulgação

Candidatura Formação -  
POISE

Aprovada POISE. Em 
curso

Vinovert Interreg Sudoe. Em 
curso

ADVID e UTAD ___ 6000 ___

Total

UTAD, Real Companhia Velha, 
Sogevinus Quintas S.A., D. 
Matilde Vinhos S.A., Qta do 
Vallado - Soc. Agr. S.A.

ADVID

França, Espanha, Portugal

6000

3. Biodiversidade Funcional em 
Viticultura

IFV e EQY (França); ADVID (PT); 
FEUGA e INGACAL (Espanha); 
Vinideas e SIVE (Itália); URCA 
(FR); EKF (Hungria); IPTPO 
(Croácia); DLR-RLP (Alemanha) 

H2020.Terminou em 
2017.

Winetwork - Network for 
exchange and transfer of 
innovative knowledge

Parceria Parceria europeia 
para a protecção da 
biodiversidade em Viticultura

Erasmus+.  Em curso.

Lake Constane Fundation, GNF, 
Ecovin, Quercus, ADVID; 
Fundacion Glibal Nature, Union  
de Llauradors, Rapunzel Organik 
Tarim Urunleri, ADVID

Infra-estruturas ecológicas na 
protecção biológica de 
conservação contra pragas da 
vinha, na R.D.D. Projecto de 
Doutoramento.

Terminou em 2017. 
Financiamento 
ADVID.
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9. COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO 

9.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

Em 2017 foram produzidos os seguintes materiais de suporte ao conhecimento: 

• 11 Boletins Informativos 

• 9 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

• 13 Listas de produtos homologados para a cultura da vinha e 2 actualizações 

Quadro 5 – Boletins, Circulares e Listas produzidos em 2016. 

Boletins Informativos Data 

Boletim Informativo 01-17 - Herbicidas 20-02-2017 

Boletim Informativo 02-17 - Regras da Condicionalidade 03-05-2017 

Boletim Informativo 03-17 - Pagamentos Directos 03-05-2017 

Boletim Informativo 04-17 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 03-05-2017 

Boletim Informativo 05-17 - Modo de Produção Integrada (PRODI) 03-05-2017 

Boletim Informativo 06-17 - Produção Integrada da Vinha - Orientações técnicas 03-05-2017 

Boletim Informativo 07-17 - Modo de Produção Biológica (MPB) 03-05-2017 

Boletim Informativo 08-17 - Agricultura Biológica - Orientações técnicas 03-05-2017 

Boletim Informativo 09-17 - Conservação de Solo 03-05-2017 

Boletim Informativo 10-17 - Culturas Permanentes Tradicionais Douro Vinhateiro 03-05-2017 

Boletim Informativo 11-17 - Culturas Permanentes Tradicionais 03-05-2017 
 

Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 01 - Evolução clima, Fenologia, Traça -da-uva e Escoriose 14-03-2017 

Circular 02 - Míldio, Oídio e Traça-da-uva 10-04-2017 

Circular 03 - Míldio e Oídio  24-04-2017 

Circular 04 - Míldio, Oídio e Traça da Uva 12-05-2017 

Circular 05 - Oídio, Míldio e Traça da Uva 30-05-2017 

Circular 06 - Oídio, Míldio e Traça da Uva 12-06-2017 

Circular 07 - Cicadela da FD, Oídio, Míldio, Traça-da-Uva, C. Verde, Doenças do Lenho e A. 
Foliares 23-06-2017 

Circular 08 - Evolução da maturação: prestação de serviços 2017  06-07-2017 

Circular 09 - Traça-da-Uva, Cicadelídeos e Doenças do Lenho 21-07-2017 
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Listas de produtos homologados para a cultura da vinha  Data 

Infestantes da vinha - Lista de herbicidas permitidos para a cultura da vinha e efeitos 
secundários 25-01-2017 

Infestantes da vinha - Lista de herbicidas permitidos para a cultura da vinha | Actualização 20-02-2017 

Efeitos Secundários dos Produtos Fitofarmacêuticos - Herbicidas  20-02-2017 

Frases de Risco / Advertências de Perigo 20-02-2017 

Lista de fungicidas homologados para a Escoriose 14-03-2017 

Frases de Risco, Segurança, Advertência de Perigo e Recomendações de Prudência, usadas 
nas substâncias autorizadas – Escoriose 14-03-2017 

Efeitos secundários dos produtos fitofarmacêuticos – Escoriose 14-03-2017 

Lista geral das Frases de Risco, Segurança, Advertências de Perigo e Recomendações de 
Prudência - Actualização Março 2017 14-03-2017 

Lista de fungicidas homologados para o Míldio da videira 10-04-2017 

Lista de Frases de Risco, Segurança, Advertência de perigo e Recomendações de prudência 
usadas nas substâncias autorizadas -  Míldio 10-04-2017 

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Míldio 10-04-2017 

Lista de fungicidas homologados para o Oídio da videira 10-04-2017 

Lista de Frases de Risco, Segurança, Advertência de perigo e Recomendações de prudência 
usadas nas substâncias autorizadas -  Oídio 10-04-2017 

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Oídio 10-04-2017 

Lista de Fungicidas Homologados para a Podridão cinzenta (Botrytis cinerea) 24-07-2017 

 

A ADVID para além de ter colaborado na revisão e ou produção de conteúdos para diversas ferramentas de 

divulgação dos projectos que tem em execução, produziu/editou, ainda, os seguintes materiais que podem ser 

consultados no nosso site:  

• Brochura de apresentação do Projecto Cloudmapper; 

• Brochura de apresentação do Projecto ROMOVI; 

• Brochura de apresentação do projecto Vinovert, em três línguas (PT, FR, ES); 

• Ficha técnica - Boas práticas de Poda; 

• Ficha técnica - Aplicação de Trichoderma para a protecção das feridas de poda; 

• Ficha técnica - Flavescência dourada: estratégias para melhor controlar a doença; 

• Ficha técnica - Estratégia global de gestão da vinha para prevenir Doenças do Lenho; 

• Ficha técnica - Tratamento com água quente (termoterapia) - Prevenção contra a propagação do fitoplasma 

da Flavescência Dourada; 

• Newsletter projecto Vinovert, em três Línguas (PT, FR, ES). 
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Participou na revisão de conteúdos para a produção de material de divulgação do projecto Winetwork, que constitui 

o repositório de conhecimento criado no âmbito deste projecto http://www.winetwork-data.eu/pt/default.asp e dos 

projectos Wetwine e Vinovert. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Exemplos de alguns dos materiais de divulgação produzidos. 

 

http://www.winetwork-data.eu/pt/default.asp
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9.2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO 

9.2.1 Participação em eventos 

Apresentamos de forma resumida o conjunto das principais acções nas quais a ADVID participou, para troca de 

experiências e aquisição de conhecimento. 

Quadro 6 – Participação em eventos  

Data Local Evento Assunto Nº de 
Participantes 

12-jan Alijó Sessão esclarecimentos -Vitis Projectos Vitis. 35 

23 a 
24-jan Bordéus, França Reunião consorcio projecto Vinovert 

Reunião consorcio. Debate de 
Assuntos técnicos e de gestão 
do Projecto. 

30 

25-jan Vila Real Formação IVV Formação sobre plataforma 
SIV. 50 

9-fev Regia-Douro 
Park, Vila Real Reunião Belchim 

Reunião técnica de 
apresentação de produtos 
fitofarmacêuticos para vinha. 

10 

20-fev Vila Real Sessão Formação CAP Aquisição de conhecimento 
sobre candidaturas PU 2017. 100 

22-fev Regia-Douro 
Park, Vila Real Formação Isip2017  

Aquisição de conhecimentos 
sobre plataforma ISIP. 
Alterações para 2017. 

50 

7-mar Regia-Douro 
Park, Vila Real Workshop Agricultura de Precisão Aquisição de conhecimentos 

sobre a temática 50 

9-mar Regia-Douro 
Park, Vila Real Reunião Massó 

Reunião técnica de 
apresentação de produtos 
fitofarmacêuticos para vinha. 

11 

21-mar Bussaco Reunião BASF - Apresentação de 
Produtos 

Reunião técnica de 
apresentação de produtos 
fitofarmacêuticos para vinha. 

40 

23-mar Porto Simpósio Anipla 2017 

Partilha de contactos e 
aquisição de conhecimento 
sobre inovação e tecnologia na 
produção de alimentos. 

100 

28 a 
31-mar Logroño-Rioga Congresso Phytoma Fitossanidade da vinha 200 

03 a 
06-Abr Hungria Reunião Winetwork Debate de Assuntos técnicos e 

de gestão do Projecto. 20 

10 a 
12-mai Vila Real TGV: Turismo, Gastronomia e Vinho – 

Régia Douro Park 
Divulgação da ADVID e partilha 
de conhecimentos 100 

27-jun UTAD, Vila Real Open Day 

Aquisição de conhecimento 
sobre projectos em 
desenvolvimento na UTAD 
sobre viticultura. 

60 

30-jun Solar IVDP, 
Régua Acção IVDP Plataforma  30 

6-jul DRAPN, Vila Real 
Programa de prospecção da 
flavescência dourada da videira e do 
Scaphoideus titanus 2017 

Reunião de coordenação das 
actividades de prospecção de 
Scaphoideus titanus. 
Distribuição de locais de 
Prospecção. 

15 

12-jul UTAD, Vila Real Jornadas do projecto INTERACT 
Processos de produção agro-
florestal e zootécnica. 
Aquisição de conhecimento. 

50 
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Data Local Evento Assunto Nº de 
Participantes 

20-jul Lisboa Prémio Gulbenkian 
Cerimónia de entrega do 
Prémio Gulbenkian - 
Sustentabilidade. 

150 

9-ago Regia-Douro 
Park, Vila Real 

Reunião- Flávio Pereira- Fertilizantes, 
correctivos e nutrientes- Modo de 
Produção Biológica. 

Aquisição de conhecimento. 6 

8-set França Reunião Winetwork Debate de Assuntos técnicos e 
de gestão do Projecto. 20 

12-set ESAC, Coimbra Sessão de Esclarecimento Xylella 
fastidiosa 

Aquisição de conhecimento 
sobre a Xylella fastidiosa.   

11-out Vila Nova Gaia IQV - apresentação do T34  

Reunião técnica de 
apresentação de produtos 
fitofarmacêuticos. Gama de 
soluções Vinha 

30 

17 a 
20-out 

Riva del Garda, 
Itália 

IPM 3.0: towards a sustainable 
agriculture /Grupo IOBC-WPRS 
Integrated Protection in Viticulture 

Aquisição de conhecimento.   

27-out 
Centro Cultural 
Raiano, Idanha-
A-Nova 

Conferência: Nova Ruralidade. Reviver 
o interior de forma biológica 

Aquisição de conhecimento 
sobre Agricultura Biológica. ns 

3-nov Regia-Douro 
Park, Vila Real 

Open Day ModelVitiDouro - 
ModelVitiDouro: New challenges for 
viticulture under a changing Climate 

Dia aberto para aquisição 
conhecimento. 45 

14-nov CAP, Lisboa Workshop Gestão e Transporte de 
Resíduos no Sector Agrícola, Aquisição de conhecimento. ns 

20-nov INIAV, Lisboa Gestão Sustentável do Solo em 
Portugal – Linhas de Orientação  

Seminário para aquisição de 
conhecimento sobre gestão do 
solo. 

60 

21-nov Regia-Douro 
Park, Vila Real Projecto CSInDouro Reunião Técnica do consórcio. 12 

23-nov 
Auditório 
Municipal - Peso 
da Régua 

Vitis  Aquisição de conhecimento. 80 

25-nov Regia-Douro 
Park, Vila Real Reunião Polímeros Terracottem Aquisição de conhecimento.   

27-nov ADVID, Vila Real Reunião com Iberomassa florestal Reunião trabalho. 5 

28 a 
29-nov 

Regia-Douro 
Park, Vila Real Reunião consorcio projecto WETWINE 

Reunião consorcio. Debate de 
Assuntos técnicos e de gestão 
do Projecto. 

18 

5-dez 

Faculdade de 
Ciência e 
Tecnologia, 
Almada 

Homologação de Produtos 
Fitofarmacêuticos na Europa Seminário Anipla  ns 

6-dez DRAPNorte - Vila 
Real 

Formação Teórico-prática sobre 
Xyllela fastidiosa Ações de formação 80 

19-dez Regia-Douro 
Park, Vila Real Markerplace - Bioeconomia Aquisição de conhecimento. 50 

 

9.2.2 Formação Interna/Aquisição de Conhecimento 

Não foi possível adquirir a formação prevista em Comunicação, dado que não houve formação nesta temática 

enquadrável com as actividades da ADVID. 
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Com o objectivo de adquirir as competências necessárias para o desenvolvimento dos serviços disponibilizados pela 

ADVID, a equipa obteve formação nas seguintes temáticas: 

 Formação e-learning, SUDOE - Pedidos de Pagamento; 

 Para a realização das candidaturas agro-ambientais, actualização/alteração de parcelário e candidaturas 

Vitis, a equipa técnica da ADVID participou em várias sessões de formação, presenciais e via e-learning, 

ministradas pelo IFAP e CAP; 

 Técnicas de Comunicação Persuasiva (6h); 

 Alta performance pessoal (5h); 

 Reduzir e Gerir o SO2 Vinificação e estagio- Novas Ferramentas de abordagem prática (8h) 

 Compreender e Interpretar as análises de monitorização da maturação das uvas (8h)  

 

9.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 

9.3.1. Página da ADVID na internet – www.advid.pt 

 

 

No ano de 2017 reforçou-se a informação disponibilizada no site da ADVID, relativa aos projectos em 

desenvolvimento (WETWINE, VINOVERT e Parceria para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura na Europa). 

Privilegiou-se a disponibilização de informação técnica, exclusiva para Associados, através da sua Área Reservada. 

A página web em 201 registou 15.984 visitas, com a duração média de cada sessão de 3,20min. O país estrangeiro 

com mais visualizações continua a ser os Estados Unidos, seguido pelo Brasil e Espanha e finalmente França. As 

páginas mais consultadas são as de acesso à área reservada do Associado, acesso aos dados climáticos e às acções 

de formação e de divulgação em curso. 

 

9.3.2. Eventos de divulgação 

Na prossecução dos objectivos de transferência de conhecimento e a sua endogeneização no sector vitivinícola, a 

ADVID realizou diversos eventos como: workshops, simpósios, palestras e visitas, que se passam a descrever de 

forma sucinta por ordem cronológica. 

http://www.advid.pt/
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1. Sessão de Esclarecimento Global GAP  

Datas: 16 de Janeiro 

Local: Auditório do Regia-Douro Park, Vila Real  

Orador: Eng.º António Mantas (SATIVA) 

O GLOBAL GAP é um manual de Boas Práticas Agrícolas (GAP - Good Agricultural Practices), que estabelece um 

conjunto de especificações técnicas, implementadas nas explorações agrícolas, de forma a diferenciar os produtos. 

Tem como base princípios de Produção Integrada, a que associa o planeamento da actividade agrícola, a higiene e 

bem-estar e segurança dos trabalhadores e das populações, procurando a sustentabilidade da actividade agrícola a 

longo prazo. 

Estando já fortemente implementado em Portugal no sector das hortofrutícolas, começa agora a dar os primeiros 

passos no sector da viticultura e da olivicultura, sobretudo por solicitação dos mercados mais exigentes, que se 

revêem nos princípios deste referencial de certificação, reconhecido à escala mundial. 

Nesse sentido, a ADVID organizou uma sessão de esclarecimento que se realizou no dia 16 de Janeiro, no Regia-

Douro Park – Via Real. 

     
Fotos 2 e 3 – António Mantas (SATIVA) durante a sua apresentação no evento. 

 

2. Sessão de esclarecimento Candidaturas Pedido único 2017 

Datas: 03 de Março 

Local: Régia-Douro Park, em Vila Real. 

Orador da ADVID: Eng.º Igor Gonçalves  

A ADVID realizou uma Sessão de Esclarecimento no sentido de informar os Seus Associados das principais alterações 

no processo de candidaturas ao PU em 2017. 

 

3. Workshop Detecção Remota e Viticultura de Precisão-Aplicação na Região Demarcada do Douro  
 

Datas: 07 de Março 

Local: Régia-Douro Park, em Vila Real. 

Oradores convidados: Prof. Carlos Bateira (FLUP), Prof. Carlos Lopes e Ricardo Braga (ISA), Eng.º Fernando Alves 
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(Symington Vinhos S.A), Eng.º Álvaro Martinho (Real Companhia Velha) 

Orador da ADVID: Dr. Paulo Costa 

No encerramento do projecto SI I&DT: “CLOUDMAPPER - Recolha e processamento de dados fotográficos em larga 

escala via cloud”, a ADVID, juntamente com os co-promotores Spin.Works, Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (FLUP) e Instituto Superior de Agronomia (ISA), levaram a cabo este Workshop para apresentar o estado da 

arte da viticultura de precisão, em particular nas vertentes de detecção remota e uso de drones. 
 

    

     
Fotos 4, 5, 6 e 7 – Oradores e plateia presente no evento. 

 

4. XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016- Vinhos Brancos aptos a “DO Douro”  

Datas: 09 de Março  

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

Na continuidade das provas de vinhos de vindima realizadas pela ADVID, deu-se início à XXIV Prova anual dos vinhos 

de vindima, dedicando a primeira prova aos Vinhos Tranquilos Brancos “DO Douro”, da vindima de 2016.  

Esta prova contou com bastante adesão por parte dos nossos Associados, 16 provadores e 23 vinhos em prova. 
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Foto 8 – Provadores durante a Prova dos vinhos brancos. Foto 9 – Momento de apresentação dos resultados da prova. 

 

 
5. Romovi - Reunião Douro 

Datas: 13 de Abril  

Local: Qta do Noval, Pinhão 

No âmbito do projecto ROMOVI, que a ADVID está a desenvolver em parceria com o INESC TEC e a TEKEVER, realizou-

se uma reunião com empresas, parceiros e associados da ADVID, para dar a conhecer uma primeira proposta de um 

tractor robótico, para trabalhar na viticultura de Encosta (Douro). Nesta sessão, debateu-se ainda, as principais 

especificidades e características técnicas deste equipamento, bem como, as barreiras/obstáculos a ultrapassar. 

     

     
Foto 10 e 11 – Participantes durante a reunião realizada na Quinta do Noval. Foto 12 – Elementos do consórcio do Projecto Romovi e 
Fernando Alves (Symington Vinhos, S.A). Foto 13 – Visita realizada à Quinta do Bomfim, no Pinhão, no âmbito da Reunião. 

 
 

6. Seminário - Condições e segurança no trabalho agrícola 

Datas: 02 de Maio  

Local: Auditório do Regia-Douro Park, Vila Real  

Oradores convidados: Dr. José Pinto Fernandes (Director do Centro Local do Douro da ACT) e a Drª Aurora Sousa 
(Técnica da ACT) 

http://www.advid.pt/romovi
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A ADVID realizou este Seminário com o objectivo de abordar e actualizar a informação decorrente de alterações 

recentes de legislação, sobre as Condições e Segurança no Trabalho Agrícola. 

Tendo em conta a importância que a Prestação de Serviços tem na actividade Vitivinícola, a ADVID alertou os seus 

Associados para convidarem a participar nesta sessão os prestadores de serviços com quem estabelecem contratos, 

em particular os empreiteiros agrícolas.  

 
Foto 14 - Drª Aurora Sousa (Técnica da ACT), durante a sua comunicação no Seminário. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – Dr Au rora  

7. Reunião Consórcio - Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade em Viticultura 

 
Datas: 04 e 05 de Maio. 

Local: Regia-Douro Park - Vila Real. 

 
No âmbito do projecto Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade em Viticultura, a ADVID organizou a 

reunião de consórcio do projecto em Portugal, recebendo os parceiros portugueses, Turcos, Alemães e Espanhóis. 

     
Foto 15 – Participantes do consórcio, na Reunião técnica do Projecto.                          
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Foto 16 – Os parceiros do projecto durante o almoço, no Régia-Douro Park. Foto 17 – Visita organizada pela ADVID para os parceiros do projecto 
à Quinta da Pacheca, Cambres. 
 

8. XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016- Vinhos aptos a "DO PORTO”  

Datas: 09 de Maio. 

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

Nesta sessão da Prova anual dos vinhos de vindima 2016, 8 provadores provaram 24 vinhos aptos a DO Porto. 

A prova foi organizada por diferentes categorias (qualidade representativa, qualidade máxima e castas), entendendo-

se como: 

• "qualidade representativa", um único vinho de lote com volume superior a 50.000 litros e representativo da 
qualidade média do ano; 

• "qualidade máxima", um único vinho de lote com volume superior a 5.000 litros e representativo da qualidade 
máxima do ano; 

• "castas", vinhos monovarietais de Touriga Franca, Touriga Nacional ou outras (um único vinho por binómio sub-
região/casta). 

 

9. XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016- Vinhos Tintos aptos a "DO DOURO”  

Datas: 16 de Maio. 

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 
 
Na última das três provas que constituem a XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016, realizou-se a prova de 23 

vinhos aptos à DO Douro e estiveram presentes 13 provadores. 

A prova foi mais uma vez, organizada por 3 categorias representativas (qualidade representativa, qualidade máxima 

e castas). 

 

10. Workshop: Traça da uva: Estratégia de controle na Califórnia 

 
Datas: 30 de Maio 

Local: Régia-Douro Park - Vila Real  

Oradores: Dra. Lúcia Varela (North Coast IPM Advisor, UC Cooperative Extension) e Dr. Gregory Simmons (Plant 

Protection and Quarantine (PPQ) Department).  
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No âmbito da participação da ADVID em ensaios de monitorização da traça-da-uva com a Universidade da Califórnia 

(UC-Cooperative Extension) e o APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), a ADVID recebeu a visita dos 

investigadores responsáveis destas duas entidades, Dra. Lúcia Varela (North Coast IPM Advisor, UC Cooperative 

Extension) e Dr. Gregory Simmons (Plant Protection and Quarantine (PPQ) Department).  

Aproveitando a presença destes investigadores na nossa região, e tendo em conta o sucesso da estratégia 

implementada na Califórnia, para controlo da traça-da-uva, a ADVID não quis deixar passar a oportunidade de 

promover para o Sector, uma sessão de disseminação, onde os investigadores fizeram uma breve apresentação dos 

meios de previsão e protecção implementados contra esta praga e respectivos resultados obtidos.  

 

    
Fotos 18 e 19 – Plateia presente durante a comunicação da Dra. Lucia Varela Varela (North Coast IPM Advisor, UC Cooperative Extension). 

 
 

11. Seminário DOUROZONE - Risco de exposição ao ozono para a vinha duriense em clima actual e 

futuro  

Datas: 30 de Junho  

Locais: Régia-Douro Park, em Vila Real   

Oradores convidados: Dr.ª Ana Isabel Miranda, Eng.º Daniel Blanco, Engª Alexandra Monteiro (DAO-UA), DR Alfredo 

Rocha (DFIS-UA), Eng.º António Castro Ribeiro (IPB) e Carlos Peixoto (Ramos Pinto, Vinhos) 

 
O DouroZone foi um projecto (FCT) dinamizado entre a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Bragança, 

que visou avaliar o risco de exposição ao ozono das vinhas da Região Demarcada do Douro em clima presente e 

futuro, estimando concentrações e deposição de ozono no vale do Douro e avaliando os potenciais efeitos em termos 

de produtividade.  

 A ADVID foi convidada a participar, juntamente com o nosso Associado Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., como 

stakeholder no projecto. Participam ainda, na recolha de informação, os Associados Sogrape Vinhos, S.A. e a Quinta 

da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda.  

Neste âmbito a ADVID, em colaboração com os parceiros deste projecto, promoveu a realização deste 

Seminário, que teve como objectivo, apresentar o projecto e a discutir os resultados que têm sido recolhidos. 

 
 
 

http://www.agronegocios.eu/noticias/advid-colabora-em-estudo-para-controlo-da-traca-da-uva-na-california/
http://www.latimes.com/business/la-fi-wine-moth-20160818-snap-story.html
http://www.latimes.com/business/la-fi-wine-moth-20160818-snap-story.html
http://dourozone.web.ua.pt/
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Fotos 20, 21, 22 e 23 – Alguns dos oradores presentes no Seminário, durante as comunicações realizadas. 

 

12. Workshop: Balanço do Ano Vitícola e Previsão de Produção Vindima 2017 

 
Data: 10 Julho  

Local: Museu do Douro - Régua  

Oradores: Equipa técnica da ADVID 

Pretendeu-se neste Workshop fazer um balanço comparativo das principais ocorrências do ano vitícola corrente. A 

evolução climática e a informação recolhida na rede de parcelas de referência da ADVID, serviram de base à análise 

da fenologia, da incidência de doenças e pragas e do regime hídrico da videira, até ao período do fecho do cacho. 

Foram ainda apresentadas, as previsões do Potencial de Produção para a vindima de 2017. 

No final do evento realizou-se ainda, um debate com os presentes, no sentido de recolher os seus contributos 

relativamente à produção esperada ao nível das suas explorações, por forma a aferir o potencial de produção.  
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Fotos 24 e 25 – Plateia durante a Previsão da produção de vindima para 2017. 

 

 

 

13. Workshop "Ano Vitícola 2016-Balanço Final” 

Datas: 09 de Outubro 

Locais: Régia-Douro Park, Vila Real. 

Oradores: Equipa técnica da ADVID 
 

No seguimento do balanço intercalar do ano vitícola realizado em Julho, a ADVID promoveu um workshop para a 

discussão do balanço final do ano vitícola 2017. 

Tendo por base a evolução climática e o seu impacto no ciclo vegetativo, nos aspectos fitossanitários e na maturação, 

bem como os dados recolhidos pela equipa técnica na rede de parcelas de referência, em estreita colaboração com 

o corpo técnico dos seus Associados, a ADVID pretendeu neste evento apresentar e discutir, junto dos seus 

Associados, os principais resultados obtidos e recolher os seus contributos, no sentido da elaboração do documento 

final “Balanço do ano vitícola 2017. 

 

   
Foto 26 – Engª Rosa Amador (ADVID) durante a abertura do Workshop. Foto 27 – Plateia de Associados presente no Evento.  
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Foto 28 e 29 - Engª Mª Carmo Val e Engª Branca Teixeira (ADVID), a apresentar os dados do ano 2017. 

 

14. Workshop Plataforma de Conhecimento Winetwork 
 

Data: 23 de Outubro 

Locais: Régia-Douro Park em Vila Real e Vinhos Verdes em Ponte de Lima 

Oradores convidados: Eng.ª Cecília Rego (ISA), Eng.ª Maria Manuel Mesquita (DRAPN), Eng.º Kátia Teixeira (DGAV) e 

Drª Héloïse Mahé (IFV)  

Orador da ADVID: Dr. Igor Gonçalves 

 
O projecto Winetwork, dinamizado em Portugal pela ADVID, é um projecto europeu colaborativo (H2020) que visa o 

intercâmbio e a transferência de conhecimento inovador entre regiões vitícolas europeias, no sentido de fomentar 

a produtividade e a sustentabilidade do sector vitícola. 

Durante os últimos 3 anos, onze parceiros de sete países europeus promoveram o intercâmbio de conhecimento 

sobre duas importantes doenças da vinha com forte impacto económico no sector, as Doenças do Lenho e a 

Flavescência Dourada (FD).  

Tendo em conta que este projecto terminou em 2017, a ADVID, em colaboração com a DRAPN - Direcção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte, promoveram o Workshop “Plataforma de conhecimento Winetwork”, com o 

objectivo de apresentar e discutir os resultados recolhidos no projecto, junto do sector vitivinícola. No evento foram 

ainda divulgadas as várias ferramentas de disseminação produzidas e disponibilizadas, no Repositório de 

Conhecimento, criado para o efeito. 

Este Workshop teve o Alto Patrocínio da Organização Internacional da Vinha e do Vinho e contou com a presença 

de Héloise Mahé, Chefe de missão do “Plan National dépérissement du vignoble”  junto do Institut Français de la 

Vigne et du Vin, de Cecília Rego investigadora do ISA uma investigadora do ISA (Instituto Superior de Agronomia) 

com reconhecido trabalho desenvolvido nas Doenças do Lenho e ainda com representantes dos Organismos Oficiais 

com competências na matéria, a DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) e DRAPN. 

Durante a tarde, realizou-se uma sessão prática de campo, nos Vinhos Verdes - Ponte de Lima, para contacto com a 

sintomatologia da Flavescência Dourada (FD). 

 

http://pt.winetwork.eu/
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Fotos 30, 31, 32 e 33 - Cecília Rego (ISA), Héloise Mahé (IFV), KátiaTeixeira (DGAV) e Maria Manuel (DRAPN), respectivamente, durante as 
comunicações que realizaram no Workshop. Fotos 34 e 35 – Plateia Presente no evento. 

 

     
Fotos 36 e 37 – Oradores do evento durante o momento de debate. 
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Fotos 38 e 39 – Sessão prática de campo, nos Vinhos Verdes - Ponte de Lima, para contacto com a sintomatologia da Flavescência 
Dourada (FD). 

 
 

15. WETWINE - Sistemas inovadores na gestão e valorização de efluentes vitivinícolas no Sudoeste 
Europeu 
 

Datas: 28 de Novembro 

Locais: Régia-Douro Park, em Vila Real  

Oradores convidados: Eng.ª Rocio Pena (AIMEN), Engº António Pirra (UTAD), Engª Anna Garfi (UPC), Engº Hernan 
Ojeda (INRA), Dr. António Afonso (APA), Engº Alfonso Ribas (INGACAL) 
 

 
 
Os sistemas de gestão de efluentes gerados pela industria vitivinícola pressupõe um importante impacto económico 

para as adegas e destilarias assim como, um problema ambiental em toda o território do Sudoeste Europeu. É por 

isso, que cada vez mais, se assiste a uma procura de novas soluções que promovam uma gestão eficiente e a 

valorização dos efluentes vitivinícolas, obtendo-se subprodutos de valor acrescentado. Foi com este objectivo que se 

desenvolveu o projecto WETWINE, financiado por fundos FEDER do programa Interreg Sudoe e a ADVID promoveu, 

em Portugal, o terceiro evento de divulgação do Projecto: WETWINE: "Sistemas inovadores na gestão e valorização 

de efluentes vitivinícolas no Sudoeste Europeu", com o objectivo de  apresentar o trabalho desenvolvido pelas 

empresas e centros de investigação de Espanha, França e Portugal, bem como aspectos legais no domínio do 

tratamento de efluentes nas adegas. 

http://www.advid.pt/wetwine
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Foto 40 – Rosa Amador (Directora Geral da ADVID) e Alfonso Ribas (INGACAL) na abertura do evento. Fotos 41 e 42 - Rocio Pena (AIMEN), 
Hernan Ojeda (INRA), respectivamente, durante as suas comunicações. Foto 43 – Plateia presente no evento. 

 
 
Quadro 7 - Resumo dos Workshops realizados em 2017. 

Ref. Data Eventos organizados - Workshops, Seminários e outros Nº de 
Participantes 

1 5-Jan Sessão de Esclarecimento GLOBAL G.A.P 
25 

2 3-mar Sessão Esclarecimento Candidaturas Pedido único 2017 
8 

3 7-mar Workshop Detecção Remota e Viticultura de Precisão - Aplicação na Região 
Demarcada do Douro  52 

4 9-mar XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016 - Vinhos Tranquilos Brancos “DO 
Douro”  16 

5 13-Abr Romovi – Reunião Douro  21 

6 2-Mai Seminário: Condições e segurança no trabalho agrícola 
33 

7 4 e 5-
Mai 

Reunião Consórcio - Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade em 
Viticultura 20 

8 9-Mai XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016 aptos à DO Porto  
8 

9 16-Mai XXIV Prova anual dos vinhos de vindima 2016 aptos a DO Douro  
13 

10 30-Mai Sessão de divulgação: Traça da Uva - Estratégia de controle na Califórnia  
23 

11 30-Jun 
Seminário DOUROZONE - Risco de exposição ao ozono para a vinha duriense em 

clima actual e futuro 
15 
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Ref. Data Eventos organizados - Workshops, Seminários e outros Nº de 
Participantes 

12 10-Jul Workshop Balanço do Ano Vitícola e Previsão de Produção - Vindima de 2017  
24 

13 9-Out Workshop Ano Vitícola 2017- Balanço Final 
28 

14 23-Out Workshop Plataforma de conhecimento Winetwork 
67 

15 28-Nov Workshop WETWINE - Sistemas inovadores na gestão e valorização de efluentes 
vitivinícolas no Sudoeste Europeu  58 

 

9.3.3 Trabalhos apresentados e/ou Publicados 

Apresentamos no Quadro 8, a lista de trabalhos publicados ou apresentados em eventos científicos e de divulgação 

ou revistas. 

Quadro 8 - Trabalhos apresentados e/ou publicados 
 

Ref. Data Acção 
  

Evento 
  

Autores 
    

1 07/fev 
Comunicação Oral "Functional 
biodiversity in European wine 
growing". 

  

5º Simpósio sobre o Uso 
Sustentável dos Pesticidas, que 
decorreu no Parlamento Europeu 
em Bruxelas ((organização PAN). 

  Carlos, C. 

2 01/mar 
Comunicação oral “Conservação da 
diversidade genética e selecção de 
castas do Norte de Portugal” 

  
I Encontro de Viticultura 
Galiza-Norte de Portugal. 

  Gonçalves, E. 

3 03/mar 

Comunicação oral   "ADVID-Exemplo 
de institución privada de transferência 
de conocimiento y de apoio técnico a 
los viticultores de la Região 
Demarcada do Douro" 

  

Jornada “Viticultura de Medicion: 
Medir para conocer e classificar 
los vinedos”, Laguardia, Rioja 
(Espanha). 

  Carlos, C. 

4 07/mar Comunicação Oral "Cloudmapper - 
Apresentação do projecto".   

Workshop Detecção Remota e 
Viticultura de Precisão - Aplicação 
na Região Demarcada do Douro, 
realizado no âmbito do projecto 
Cloudmapper, no Régia-Douro 
Park - Vila Real. 

  Costa, P. 

5 29/mar 
Poster "Regulated deficit irrigation of 
cv. Touriga Nacional in Douro 
Demarcated Region, Portugal." 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  

Gonçalves, I.; 
Morais, A.; 
Teixeira, B.; 
Santos, P; 
Soares, R. & 
Carlos, C. 

6 29/mar 

Poster "ADVID Web-Sig a tool to 
support Douro Demarcated Region 
winegrowers under a climate change 
scenario". 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  Costa, P. & 
Carlos, C 

7 29/mar 
Poster "Regulated deficit irrigation of 
cv. Touriga Nacional in Douro 
Demarcated Region, Portugal." 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  Gonçalves, I. et 
al. 
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Ref. Data Acção   Evento   Autores 

8 30/mar 

Comunicação oral "Can woodlands, 
scrublands and terraces vegetation in 
Douro Demarcated Region vineyards 
enhance functional biodiversity of 
arthropods? " 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  

Carlos, C. 
Gonçalves, F.; 
Crespí, A. & 
Torres, L. 

9 01/abr Poster "ROMOVI-Robot Modular e 
Cooperativo para Vinhas de Encosta". 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  Castelão, I. et al 

10 01/abr 

Poster "ADVID Web-Sig a tool to 
support Douro Demarcated Region 
winegrowers under a climate change 
scenario". 

  

5º Congresso Internacional de 
Viticultura de Montanha 
promovido pelo CERVIM entre 29 
de Março e 1 de Abril, 
em Conegliano - Itália. 

  Costa, P. 
&Carlos, C 

11 21/abr 
Comunicação oral "Balanço 
fitossanitário - Desafios da Viticultura 
Duriense" 

  Jornadas Técnicas Viticultura   Val, M 

12 28/mai 

Artigo e Comunicação oral “Analysis of 
Climate Change Indices in Relation to 
Wine Production: a Case Study in the 
Douro region (Portugal)”. 

  40th World Congress of Vine and 
Wine, realizado em Sofia, Bulgaria.   Blanco-Ward D. 

et al. 

13 
 06/jul 

Artigo “Hyperspectral-based predictive 
modelling of grapevine water status in 
the Portuguese Douro wine region”. 

  

International Journal of Applied 
Earth Observation and 
Geoinformation, 58, 177-190; 
doi:10.1016/j.jag.2017.02.013. 

  

Pôças, I., 
Gonçalves, J., 
Costa, P., 
Gonçalves, I., 
Pereira, L., 
Cunha, M 

14 10/jul 
Comunicação oral "Balanço do ano 
vitícola - Previsão de Produção, vindima 
de 2017". 

  

Workshop " Balanço do ano 
vitícola - Previsão de Produção, 
vindima de 2017", promovido pela 
ADVID no Museu do Douro, Peso 
da Régua. 

  

Carlos, C.; 
Gonçalves, I.; 
Morais, A.; 
Teixeira, B.; Val, 
M. 

15 12/jul 

Artigo “Grapevine bioclimatic indices in 
relation to climate change: a case study 
in the Portuguese Douro Demarcated 
Region”. 

 

III Congresso Ibero-Americano de 
Empreendedorismo, Energia, 
Ambiente e Tecnologia.  Bragança, 
Livro de actas. p. 297-302. ISBN: 
978-972-745-230-9. 

 Blanco-Ward et 
al.  

16 09/out Comunicação oral "Ano Vitícola 2017-
Balanço Final".   

Workshop "Vitícola 2017-Balanço 
Final", promovido pela ADVID, no 
Regia-Douro Park, Vila Real. 

  

Carlos, C.; 
Gonçalves, I.; 
Morais, A.; 
Teixeira, B.; Val, 
M.;  

17 20/out 

Comunicação oral "Forecasting flight 
activity of Lobesia botrana, in the 
Northeast of Portugal, using a degree-
day model" 

  

Grupo de Trabalho Integrated 
Protection in Viticulture, da OILB 
(Organização Internacional de 
Luta Biológica) que decorreu no 
evento “FUTURE IPM 3.0: towards 
a sustainable agriculture”, 
realizado em Riva del Garda 
(Itália). 

  
Carlos, C.; 
Gonçalves, F.; 
Torres, L. 

http://www.advid.pt/comunicacoes?codComunicacao=317
http://www.advid.pt/comunicacoes?codComunicacao=317
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 Data Acção   Evento   Autores 

18 23/out Comunicação oral "Winetwork - 
Ferramentas de Disseminação".   

Workshop "Plataforma de 
Conhecimento Winetwork", 
promovido pela ADVID em 
colaboração com a DRAPN, no dia 
23 de Outubro no Régia-Douro 
Park, em Vila Real. 

  Gonçalves, I.  

19 27/out 

Comunicação oral "Infra-estruturas 
ecológicas no incremento da fauna 
auxiliar da vinha, da Região Demarcada 
do Douro". 

  

Simpósio Nacional de Protecção 
Integrada 2017, promovido pela 
Sociedade de Ciências Agrárias de 
Portugal (SCAP), a Sociedade 
Portuguesa de Fitopatologia (SPF), 
o Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional (COTHN) e 
a Escola Superior Agrária de 
Santarém, que decorreu em 
Santarém. 

  Carlos, C. et al. 

20 07/nov 
Comunicação oral "Valorização das 
águas residuais das adegas através da 
utilização de um sistema de fitoetar" 

  III Jornadas de Engenharia 
Agronómica, UTAD    Ana Morais 

21 09/nov 
Comunicação oral "Que condições 
climáticas futuras? Caso da Região 
Vitivinícola Távora-Varosa". 

  

Ciclo de conferências de 
Vitivinicultura, organizado pelo 
Jornal Vida Económica, dedicado 
ao tema "Vinhos do 
Távora/Varosa: uma região para 
espumantes de excelência". 
Tarouca. 

  Gonçalves, I.  

22 20/nov 

Comunicação oral "Forecasting flight 
activity of Lobesia botrana, in the 
Northeast of Portugal, using a degree-
day model" 

  

Grupo de Trabalho Integrated 
Protection in Viticulture, da OILB 
(Organização Internacional de 
Luta Biológica) que decorreu no 
evento “FUTURE IPM 3.0: towards 
a sustainable agriculture”, 
realizado em Riva del Garda 
(Itália). 

  Carlos, C. 

23 22/nov 
Artigo “Does habitat heterogeneity 
affects soil-surface active arthropods 
diversity in vineyards?” 

  
Revista Agricultural and Forest 
Entomology DOI: 
10.1111/afe.12270 

  

Gonçalves, F.; 
Carlos, C.; 
Aranha, J.; 
Torres, L 

24 29/dez 

Artigo “Ants (Hymenoptera: 
Formicidae) and Spiders (Araneae) Co-
occurring in the Ground of Vineyards 
from Douro Demarcated Region” 

  Revista Sociobiology 64(4): 404-
416;   

Gonçalves, F.; 
Zina, V.; Carlos, 
C.; Crespo, L.; 
Oliveira, I.; 
Torres, L. 

25 31/dez Artigo “Romovi-Robot modular e 
cooperativo para vinhas de encosta” 

  
Revista Agrotec nº25 do 4º 
Trimestre de 2017, Suplemento 
Agrobótica. 

  Mendes, J. et al. 

 

 

 

9.3.4 Prémio ADVID 2016  

Em 2016, com o intuito de aumentar a investigação na RDD, a Direcção da ADVID decidiu reformular a forma de 

atribuição do Prémio da ADVID actualizando para o efeito o seu regulamento. Excepcionalmente, os trabalhos 

científicos publicados em 2015, puderam candidatar-se juntamente com os publicados em 2016, para ser atribuído 

o Prémio em 2017. Durante 2017 a Direcção decidiu adiar a decisão sobre o trabalho premiado e a sua atribuição 

http://www.advid.pt/artigos?codArtigo=112
http://www.advid.pt/artigos?codArtigo=112
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para o ano 2018. 

 

9.3.5 Dinamização de Projectos Complementares 

Para a promoção de projectos foram realizados contactos com associados, parceiros e outras entidades, destacando-

se as newsletters abaixo identificadas. 
 

Quadro 9 – Dinamização de projectos complementares 

Data Evento Assunto 

06-JAN 
VITIS - Sessões de esclarecimento - campanha 
2017-2018 | Novo Regime de Autorizações de 
Plantação de Vinha 

Sessões de esclarecimento sobre o Novo Regime de 
Autorizações de Plantação de Vinha. 

28-JAN 
Autorizações de Direitos/Autorizações de 
Plantação de Vinha em Candidaturas VITIS e 
Prazos de Validade. 

Esclarecimentos para a campanha de candidatura Vitis 
2017-2018. 

14-FEV AICEP: Como Vender Em - Mercado Japão Informações sobre o mercado. 

02-MAR Distribuição de autorizações para novas 
plantações de vinha | Candidaturas  

Candidaturas para autorizações de novas plantações de 
vinha. 

08-MAR 
Vitis - Aumento da dotação orçamental para a 
campanha 2017/2018 e alteração dos critérios 
de prioridade e pontuação 

Esclarecimento sobre as candidaturas Vitis campanha 
2017/2018. 

12-ABR ABC MERCADO Japão Informações sobre o mercado. 

11-MAI AICEP - Distribuição Alimentar em França Informações sobre o mercado. 

09-JUN Incentivos fiscais à I&D empresarial - 
candidaturas até 31 de Julho 

Esclarecimentos sobre candidaturas a Incentivos Fiscais 
I&D nas empresas. 

17-NOV Concurso 1/2018 - Promoção em Países 
Terceiros | candidaturas abertas 

Esclarecimento sobre candidaturas a Promoção em Países 
Terceiros. 

 

9.3.6 Comunicação Social 

A ADVID, no âmbito das suas actividades desenvolvidas foi alvo de reportagens e entrevistas que se passam a 

enunciar. 

Quadro 10 - Noticias publicadas por OCS (Órgãos de Comunicação Social).  

Data OCS Assunto 

9/FEV Agroportal 

ADVID organiza workshop sobre detecção remota e 
viticultura de precisão 

9/FEV Revista agricultura e o mar 

10/FEV AgroNegócios 

10/FEV Agrotec 

1/MAR Gazeta Rural  Cluster da Vinha e do Vinho reconhecido pelo 
Governo 1/MAR TVRegiões 
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Data OCS Assunto 

1/MAR Agroportal 
Cluster da Vinha e do Vinho reconhecido pelo 
Governo 1/MAR jornal a voz de Trás-os-Montes 

1/MAR AgroNegócios 

5/ABR Revista Voz do Campo n.º 203 Cluster da Vinha e do Vinho vai chegar mais 
conhecimento ao produtor 

10/ABR Revista agricultura e o mar Vila Real recebe seminário sobre condições e 
segurança no trabalho agrícola 11/ABR Agrotec 

4/JUL Voz do campo 

Balanço do Ano Vitícola e Previsão de Produção – 
Vindima 2017 

5/JUL Agroportal 

6/JUL Revista agricultura e o mar 

6/JUL Agriportugal 

7/JUL AgroNegócios 

10/JUL Diário de Noticias 

Douro prevê aumento de produção para 266 a 288 
mil pipas de vinho 

10/JUL Correio da Manhã 

10/JUL RTP (digital) 

10/JUL Jornal Notícias 

10/JUL Jornal Notícias (papel) 

10/JUL Jornal Destak 

10/JUL Porto Canal 

10/JUL Dinheiro Vivo 

11/JUL TSF online 

11/JUL Revista Vida Rural 

11/JUL Noticias ao minuto 

11/JUL Rádio Renascença 

Douro prevê aumento de produção para 266 a 288 
mil pipas de vinho 

11/JUL Revista Tecnoalimentar 

11/JUL Rádio Brigantina 

11/JUL Beira jornal 

11/JUL Radio Ansiães 

18/JUL Diário noticias 

ADVID recebe Prémio Gulbenkian na categoria 
Sustentabilidade 

18/JUL Rádio Renascença 

18/JUL Expresso 

18/JUL RTP (digital) 

20/JUL Revista Agrotec 
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Data OCS Assunto 

20/JUL Agroportal 

ADVID recebe Prémio Gulbenkian na categoria 
Sustentabilidade 

20/JUL SIC Noticias 

21/JUL Jornal Destak (digital) 

21/JUL Jornal noticias do Douro 

21/JUL Rádio Renascença 

21/JUL Revista agricultura e o mar 

4/AGO Vida económica (papel) Vindima de 2017 gera 118 mil pipas de vinho do 
Porto 

4/AGO Diário noticias (papel) Romovi - O robô que vai tratar das vinhas nas 
encostas do Douro 

8/SET Radio renascença Douro. A seca antecipou as vindimas e pode mudar-
lhe a paisagem 

14/SET Voz-Trás-os-Montes É tempo de vindimar o Douro 

10/OUT Revista Agricultura e Mar. Actual Projecto Winetwork leva 3 anos de estudo das 
doenças da vinha a Vila Real 10/OUT Agronegócios 

30/OUT Agronegócios Primeira reunião do Conselho Técnico da ADVID 
“Cluster da Vinha e do Vinho” 

15/NOV Porto Canal (reportagem) Romovi-Projecto lança robot para tratar as vinhas 
do Douro 

15/NOV Sic - Primeiro Jornal Quinta no Douro desenvolve estratégia para fazer 
face às alterações climáticas 

15/NOV Sic - Primeiro Jornal 
Associação de apoio aos viticultores durienses 
adopta medidas para combater alterações 
climáticas 

17/NOV Agroportal 
WETWINE procura respostas para gestão eficiente 
dos efluentes vitivinícolas 17/NOV revisa voz do campo 

22/NOV Jornal Agronegócios 

1/DEZ Revista Frutas, Legumes e Flores Robótica na viticultura de encosta 

31/DEZ Revista Agrotec nº25 do 4º Trimestre de 2017, 
Suplemento Agrobótica 

Romovi-Robot modular e cooperativo para vinhas 
de encosta 

31/dez Revista Agrotec nº25 do 4º Trimestre de 2017 O projecto Winetwork 
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10.  SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

10.1- SERVIÇOS FINANCIADOS PELAS QUOTAS 

 

Apoio técnico à Produção Integrada (PRODI) da vinha e Agricultura biológica (BIO) 

No âmbito do desenvolvimento do programa de apoio técnico aos modos de Produção Integrada e Agricultura 

Biológica em viticultura, efectuou-se o acompanhamento de parcelas de 130 Associados com contrato de assistência 

técnica, apoiando a implementação destes dois modos de produção da vinha. Para este efeito foi prestada assistência 

técnica que se traduziu em 241 visitas de campo, 434 contactos telefónicos, 129 pedidos únicos, 56 parcelários e 

120 cadernos de campo, tal como reportado na Fig. 5. 

 
Fig. 5 - Acções de acompanhamento técnico aos associados  
 
 

Para além do apoio personalizado, a actividade técnica foi complementada através da edição de vários documentos 

de suporte à tomada de decisão, nomeadamente, Boletins Técnicos informativos e Circulares de acompanhamento 

do ciclo vegetativo da videira e da evolução pragas e doenças, tal como reportado no Quadro 5, pág. 67. 

Apoio à elaboração dos processos de candidatura ao Pedido Único (PU) 

Relativamente às candidaturas às medidas Agro-Ambientais (MAA), incluídas na Medida 7 do PDR2020, em 2017 

foram submetidos 137 Pedidos Únicos (8 sem Assistência Técnica), tendo-se candidatado uma superfície total de 5 

949 ha à Acção 7.2. Produção Integrada (PRODI) e 408 ha à Acção 7.1. Agricultura Biológica (MPB). Para além destas 

MAA, foram também efectuadas candidaturas no PU às operações 7.6.1. Culturas Permanentes Tradicionais - Olival 

Tradicional (CPT), 7.6.2. Culturas Permanentes Tradicionais - Douro Vinhateiro (CPT-DV) para a manutenção de muros 

de pedra posta e 7.4.2. Enrelvamento da entrelinha de Culturas Permanentes (Conservação do Solo) e candidatas 

superfícies aos Pagamentos Directos - Regime Pagamento Base (RPB) e Regime de Pequena Agricultura (RPA) e à 

Medida 9 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD´S).  
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As Figuras 6 e 7 sintetizam a informação referente às candidaturas ao Pedido Único 2017. 

 

 
Fig. 6 - Informação geral sobre os processos elaborados (à esquerda); Detalhe por Medida Agro-Ambiental (à direita) 
 

 
 
Fig. 7 - Total das ajudas (do lado esquerdo); Total integrado por Medida Agro-Ambiental (do lado direito). 

 
Quadro 11 - Áreas e montantes candidatados no PU (2016 versus 2017). 

Ajudas PU 2016 2017 ∆ (%) 
Nº PU 140 137 -2,1 

Nº Acções candidatas 675 652 -3,5 

Área candidata a RPB (ha) 6 906 7 091 2,6 

Área candidata a MZD´s (ha) 7 302 7 587 3,8 

Área candidata a PRODI (ha) 5 975 5 949 -0,4 

Área candidata a MPB (ha) 405 408 0,7 

Área candidata ao Enrelvamento (ha) 3 898 3 834 -1,7 

Área candidata às Culturas permanentes tradicionais (ha) 334 323 -3,4 

Área candidata às Culturas permanentes tradicionais - Douro Vinhateiro (ha) 1 482 1 435 -3,3 

Muros candidatos (m) 559 068 550 186 -1,6 

Valor Potencial a receber (€) 2 429 360 2 534 572 4,2 

MZD'S

7587,36Ha
29%

RPB/RPA

6825,52Ha
26%

MAA

11948,41Ha
45%

137 
Processos

652 
Acções 

candidatas

PRODI VN
5799,81Ha

PRODI OL/FS/FF
148,88Ha

MPB
408,13Ha

CPT-DV
1435,06Ha

CPT
322,67Ha

CONS. SOLO
3833,86Ha

392 Acções 
candidatas

MZD'S
425.657,10 €

17%

RPB/RPA
477.925,79 €

19%
MAA

1.630.989,03 €
64%

Total das 
Ajudas

2,534,572 €

PRODI VN
507.623,95 €

PRODI OL/FS/FF
24.154,38 €

MPB 
VN/OL/FS/FF
129.506,69 €

CPT-DV
687.732,15 €

CPT
43.050,78 €

CONS. SOLO
238.921,08 €

Total das 
Ajudas MAA

1,630,989 €
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Vinha 2016 2017 ∆ (%) 

Área candidata a PRODI (ha) 5 793 5 800 0,1 

Área candidata a MPB (ha) 277 281 1,4 

 

10.2. SERVIÇOS FACTURADOS 

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem assistência técnica em PRODI ou BIO 

Houve 8 solicitações que foram executadas. 

 Parcelário 

Extra candidatura Pedido Único houve a realização de 9 parcelários. 

 Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração 

Houve 1 solicitação que foi executada. 

 Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) 

Houve 3 solicitações que foram executadas. 

 Implantação da Vinha 

Houve 16 solicitações que foram executadas. 

 Drenagem 

Houve 4 solicitações que foram executadas. 

 Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 

Está disponibilizado o WEB-SIG na área de Associado. 

 Investimentos na exploração Agrícola 

Houve 8 solicitações que foram executadas. 

 Apoio a ensaios  

Houve 1 solicitação pela Universidade da Califórnia que foi executada. 

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) 

Houve 15 solicitações que foram executadas. 

 

ENOLOGIA 

 Evolução da Maturação  

– Análise Sumária  

Os Associados solicitaram análise sumária para 163 amostras de uvas. Internamente foram solicitadas 

análises para 25 amostras decorrentes de ensaios e parcelas de referência. 

 – Análise Sumária + Fenólica + Complementar 

Os Associados solicitaram análises para 200 amostras, tendo sido determinado o peso, volume, pH, álcool 

provável, acidez total, antocianas totais, taninos, polifenóis totais e ácido málico. Foram ainda solicitadas 
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pelos Associados 353 análises complementares (ácido málico e/ou azoto assimilável). Internamente foram 

requisitadas análises (sumária + fenólica + complementar) para 182 amostras decorrentes de ensaios e 

parcelas de referência. 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos 

Durante o ano de 2017, foram realizadas análises a cerca 300 amostras de vinhos tranquilos através do 

Tannin Portal, no conjunto dos 2 Associados aderentes a este serviço.  

 Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos 

Realizaram-se análises complementares (e.g. ácido málico, glucose + frutose) em 220 amostras de vinhos 

tranquilos recorrendo ao Y-15, para acompanhamento da Fermentação Maloláctica e da Fermentação 

Alcoólica. 

 Análise Sumária a Vinhos  

Em 2017 a ADVID disponibilizou um novo serviço de análise físico-químicas a vinhos que engloba as 

determinações de álcool provável, acidez total, pH, dióxido de enxofre livre e total e acidez volátil. Foram 

realizadas análises em 73 amostras.  

 Seguro de grupo colheita de uvas para vinho 

Foi realizada um seguro de grupo, em que a ADVID foi a Tomadora do seguro, com a cobertura de Acção 

de queda de raio, Geada, Granizo, Queda de neve, Tornado, Tromba de água e Escaldão, que destruam 

mais de 30% da produção anual média. Franquia de 20% sobre os prejuízos indemnizáveis. Prejuízo 

Mínimo indemnizável de 30,01% por parcela. O seguro de grupo teve a adesão de 13 associados. 

 

 

FORMAÇÃO  

De acordo com as solicitações dos nossos associados as acções de formação especializadas que se realizaram em 

2017, foram as que estão identificadas no quadro seguinte: 

 

Curso / horas Quantidade Nº de formandos 
total 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – 35h 2 33 

Manobradores de Máquinas Agrícolas – 16h 2 43 

Agricultura Biológica – 50h 1 11 

Curso de Produção Integrada Geral – 50h 1 15 

Total 6 102 
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11. APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Dando continuidade ao desenvolvido nos anos anteriores, continuámos a introduzimos melhorias nos processos 

administrativos, organizativos e contabilísticos, de modo a dispormos de informação sistematizada e optimização 

dos recursos disponíveis, bem como, de um controlo rigoroso da execução financeira do orçamento. 

 

12. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 No seguimento dos anos anteriores constituiu objectivo da ADVID reforçar a cooperação com as instituições com as 

quais já mantinha protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com instituições 

nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação. 

As características dos territórios vitivinícolas portugueses e muito particularmente o da RDD - território de montanha, 

com custos acrescidos relativamente a outra viticultura, mas que permitiu a classificação de Património Mundial na 

categoria de paisagem evolutiva e viva, o que se tem traduzido essencialmente na atractividade dos turistas, deve 

estar perfeitamente internalizado nas diferentes Instituições, particularmente as Nacionais. Assim, temos tido um 

papel activo junto dos Organismos decisores das politicas vitivinícolas, CCDRN, IVV, IVDP, DGAV, GPP, IFAP, DRAPN, 

DGADR, CIM DOURO e outras Entidades Oficiais, concebendo propostas que vão de encontro às especificidades da 

viticultura com especial ênfase da Viticultura de Encosta. 

Destacamos como parceiros de proximidade e realçamos a cooperação com a AEVP, CAP, IVDP, IVV, ACIBEV e 

VINIPORTUGAL e muito particularmente com o IVDP em assuntos directamente relacionados com a Região 

Demarcada do Douro. 

Reforçamos as ligações com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Europeu pelos 12 projectos 

apresentados em consórcio a diferentes programas de financiamento europeus, como referido no ponto 5 – 

Objectivos e Estratégia deste Relatório de Actividades bem como com o desenvolvimento dos projectos aprovados 

em anos anteriores nomeadamente 2015 e 2016. 

Entre as Entidades  do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Internacional, destacamos pela proximidade e 

continuidade do trabalho, Universidade da Califórnia, Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), Institut Français 

Vigne e Vin (França), Bodensee-Stiftung (Alemanha), Instituto Galego da Calidade Alimentária (Espanha), Instituto 

Politécnico Bragança, Lincoln University, Bio-Protection Research Centre (Nova Zelândia), Southern Oregon 

University (EUA) e The Australian Wine Research Institute (Austrália) e ainda pela sua participação no Conselho 

Técnico,  INESTEC, INEGI, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica, e como nova entidade parceira a Fraunhofer Portugal. 

A ADVID para acompanhar e participar na definição das políticas e eventos técnico-científicos vitivinícolas, 

internacionais, nacionais e regionais mantém participações em diferentes instituições e integra várias plataformas 

do conhecimento: 
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 CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - Associado e Membro da Direcção; 

 CCRD-Norte - Conselheiro no Conselho Consultivo da Missão Douro; 

 CNOIV – Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral; 

  Comité Européen des Enterprises Vin (CEEV) – Membro Observador; 

 Confraria do Vinho do Porto –  Confrade Honorário com Grau de Infanção; 

 Confraria dos Vinhos do Douro – Confrade Honorário, na categoria de Mareante; 

 ENDURE Networking - Aderente; 

 Euromontana – Associado; 

 European Cluster Collaboration Plataform – Aderente; 

 FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção; 

 GIESCO – Groupe international d'Experts en Systèmes vitivinicoles pour la Coopération – Membro; 

 OILB - l'Organisation Internationale de Lutte Biologique – Associado; 

 OIV – Representante de Portugal no Grupo ad hoc “Balanço do Carbono” e participação activa no Grupo de 

Trabalho para a acção “Functional Biodiversity”; 

 Parceria Portugal Clusters – Membro; 

 PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, vogal da Direcção; 

 Rede Rural Nacional – participação activa no Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo Trabalho Temático 

Permanente) e em 2017 no Grupo de Trabalho Temático Fileiras Produtivas. 

 

Como reconhecimento do trabalho desenvolvido pela ADVID ao longo dos anos em prol da sustentabilidade 

vitivinícola, foi esta distinguida em 2017 com o Prémio Sustentabilidade atribuído pela Fundação Calouste 

Gulbenkian e com o Prémio Nacional de Agricultura na categoria de Associação.  
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13. GLOSSÁRIO 
ACIR – Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 

ADH – Associação Douro Histórico 

ADV – Alto Douro Vinhateiro 

ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

ARD-VD - Association pour la Recherche et le Développement de la Viticulture Durable 

CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte 

CERVIM - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana 

CITAB - Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas (UTAD) 

CIVC – Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne 

CNOIV – Comissão Nacional do OIV 

COMPETE – Programa operacional dos factores de competitividade 

CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

DGADR – Direcção Geral Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DIBA - Diputacion de Barcelona  

DRAP-N – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

DREN – Direcção Regional de Educação do Norte 

ECMWF - Centro Europeu de Previsão do Tempo 

EEC – Estruturas de Eficiência Colectiva 

EHTDouro – Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego 

EMD – Estrutura de Missão Douro 

ENDURE -  

ENITA - Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux Aquitaine 

EQY - Euroquality  

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 

ESAV – Escola Superior Agrária de Viseu 

ESB - Escola Superior de Biotecnologia  

ESB – Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

FCUP - Faculdade de Ciências de Universidade do Porto  

FEP – Faculdade de Economia do Porto 

FEUP- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FEVIPOR – Federação de Viticultores de Portugal 

ICVV-CSIC - Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino 

IDL-FCT UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),  

INESCTEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Tecnologia e Ciência. 

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique  

IPB – Instituto Politécnico de Bragança 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

IVV – Instituto do Vinho e da Vinha 

LADPM – Liga dos amigos do Douro Património mundial 
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OILB – IOBC - International Organization for Biological Control 

OIV – Office International du Vin 

PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 

PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 

RDD – Região Demarcada do Douro 

RDD- Região Demarcada do Douro 

SAESCTN  - Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 

SIAC – Sistema de apoio a acções colectivas 

SOU - Southern Oregon University 

UC - Universidade da Corunha 

UCP – Universidade Católica Portuguesa 

UMinho – Universidade do Minho 

UO – University of Oregon 

UP – Universidade do Porto 

USC - Universidade de Santiago de Compostela  

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


